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У порівнянні з минулим роком, ячмінь посіяно на 15-25 днів пізніше. Відповідно – його вегетаційний 

період буде значно коротшим.  

Для кращого розвитку кореневої системи, радимо внести мікродобрива на основі фосфору, 

наприклад – СеріаСТАРТ (2 л/га), а також провести підживлення азотом у формі NO3 у випадку, 

якщо запланована норма азоту не була внесена до посіву. 
 

На різних полях спостерігається різна глибина заробки 

насіння, що у подальшому вплине на кущення ячменю і 

його урожайність. 

 

 

УВАГА:   

Потрібно внести сірку у формі SO3, використавши, 
наприклад, - НУТРІМАКС для покращення засвоєння 
азоту з ґрунту.  

На багатьох посівах спостерігається 

пошкодження блохою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо насіння не було протравлене 

інсектицидом – потрібно провести 

обробіток проти блішок піретроїдами, 

наприклад Карате Зеон, Фастак або 

Децис (1 л/га). 

 

Обробіток гербіцидами потрібно провести з середини фази кущення, оскільки запізнілий обробіток 

призводить до зменшення урожайності. Слідкувати за появою хвороб – гельмінтоспоріозу і 

борошнистої роси. У кінці фази кущення, коли рядки «зімкнуться», - провести обробку фунгіцидом. 

Наприклад – Тілт Турбо (1 л/га), Авіатор (0,4 – 0,6 л/га), Рекс + Флексіті (0,4 – 0,2 л/га) чи ін. 

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ №2 

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ 



 

 
Пізні сходи ячменю восени і холодна погода весною перешкоджають нормальному розвитку посівів 

озимого ячменю.  

Для покращення стану та засвоєння ячменем азоту з ґрунту (який був внесений попередньо для 

відновлення вегетації) потрібно внести сірку у формі SO3.  

 

Якщо посіви озимого ячменю дуже ослаблені 

– використання гербіцидів краще 

відкласти до покращення їхнього стану і 

більш сприятливих погодних умов. 

Також потрібно слідкувати за появою хвороб і 

шкідників. Внести фунгіциди у фазі 29-31. 

 

Гарно розвинені посіви ячменю швидко проходять фазу кущення і починають вихід у трубку, тому 

слід не пропустити фази внесення регуляторів росту, таких як Терпал, Модус, Церон і Медакс 

Топ.  

Для озимого ячменю повні норми регуляторів потрібно розділити на 2 внесення (1: 60% - 2: 40%). 

 

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ 



 

Минулої осені сходи пшениці були 

отримані надто пізно. Це призвело 

до ослабленого стану посівів 

весною.  

Проте, вдале поєднання рідких 

фосфорних добрив з хлормекват-

хлоридом дало можливість пшениці 

завершити кущення. 

Зараз найкращі посіви пшениці 

знаходяться вже у фазі виходу в 

трубку. 

 

УВАГА:   

Необхідно завершити обробіток посівів пшениці гербіцидами і звернути увагу на пошкодження 

посівів блохою. За необхідності провести обробку інсекцидом. 

 
Щоб не пропустити фази закладки колосків у колосі (колос – 1 см), необхідно провести планове 

підживлення азотом і внести сірку SO3 (НУТРІМАКС 1,5-2,5 л/га) для його кращого засвоєння. 

 

До початку виходу у трубку потрібно внести основні мікро- та макро-елементи, які впливають на 

закладку колосків у колосі (з урахуванням типу ґрунтів) – фосфор, мідь, цинк, бор, марганець, 

магній та ін. 

Починаючи з фази 30 до фази 32 потрібно використовувати регулятори росту (детальні 

рекомендації див. у Довіднику з вирощування культур СУФФЛЕ'інфо 2017 – ст.38 - 42). 

 

Починаючи з фази 31 необхідно працювати фунгіцидами проти борошнистої роси і септоріозу. 

 

 
 
 
 

 

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 



 

 
Пізні сходи ріпаку восени призвели до загибелі посівів на багатьох площах. 

 

Для посіві, які нормально пройшли осінньо-зимовий період наступив крайній термін для повної 

дози підживлення азотом.  

 

Період боротьби з бур'янами уже закінчений. 

 

Також необхідно слідкувати за появою на посівах квіткоїда і прихованохоботника (жовті 

чашки). 

 

Перед початком цвітіння потрібно провести обробку системним інсектицидом для того, щоб 

знизити популяцію шкідників, коли ріпак зацвіте.  

Для додаткового підвищення потенціалу разом з системним інсектицидом потрібно внести 1,5 л/га 

Уніфлор Б, або 1 - 1,5 л/га Уніфлор БМо. 

 

На початку цвітіння слід провести обробку фунгіцидами проти склеротинії і сірої гнилі, наприклад, 

- Піктором, Тілмором, Пропульсом та ін. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

ОЗИМИЙ РІПАК 


