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Вже другий рік поспіль через несприятливий осінній період, ситуація по Озимим 
культурам складається не найкращим чином.  
 
Більшість посівів Пшениці та Ячменю не встигли достатньо розкущитись перед зимою. 
Фази розвитку яких варіюються від шильця до початку кущення. 

Наразі, до відновлення вегетації необхідно провести підживлення Азотом та Сіркою у 
співвідношенні 

1:5 для Ріпаку  
1:7 для Зернових 

При плануванні врожайності необхідно пам’ятати що для формування 1ц зерна, 
в залежності від сорту чи гібриду, потреба Азоту складає:  Оз. Пшениця : 2,2 - 3 кг N/ц 
             Оз. Ячмінь : 1,8 - 2,3 кг N/ц 
             Оз. Ріпак : близько 6,5 кг N/ц 

З урахуванням наявного в грунті азоту, залишки від культури попередника, рівня 
осінньої мінералізації та % гумусу  
Забезпечення Сіркою та своєчасне його внесення дозволяє рослині ефективніше 
використовувати Азот та знижує ризики виникнення дефіциту. 
 

Фото.  
01.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ 

АЗОТ та ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ, Планування врожайності 



 

 

 

Не переплутати: 

Нестача Азоту Пожовтіння старих листків 

Нестача Сірки Пожовтіння молодих листків 

 

На добре розвинутих посівах 
для посилення кущення можна 
використати 0,3 – 0,5 л/га 
Хлормекват-Хлорид в комбінації 
з рідкими добривами що містять 
у своєму складі Марганець 

 

Важливим елементом при відновленні вегетації 
Зернових є  Фосфор.В особливості для швидшого 
формування кореневої системи.  

Не випускати з поля зору низькі температури та 
незбалансований рівень кислотності ґрунту, при яких даний 

елемент засвоюється лише частково. В цьому випадку бажано позакоренево внести 
швидкодоступний для рослини Фосфор. Проте при проведенні операції довжина 
новоутвореної кореневої системи повинна складати 3 см і більше. 

ОЗИМІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ Відновлення вегетації 



 

 

На карбонатних ґрунтах трапляються випадки механічного «випирання» рослин з 
ґрунту Якщо спостерігається така ситуація, необхідно провести операцію коткування у 
Фазі від 3х листків до середини кущення кільчасто-дисковими катками.  

 
Якщо ж ґрунт навпаки переущільнений та спостерігається кисневе голодування - 

варто провести боронування пружинними чи легкими боронами 
 

 
При відновленні вегетації внести початкову дозу Азоту 80-100 одиниць.  

Через 2-3 тижні, та в залежності від умов, внести залишкову заплановану кількість. 
Вся передбачена доза, повинна бути внесена до фази Початку бутонізації. 
Коренева система ріпаку є досить потужною, і буде здатна діставати елементи з 
глибших шарів. 
 Також звернути увагу на застосування Регуляторів росту, в особливості для 
«вирівнювання» посівів, зважаючи на нерівномірні фази розвитку рослин через нестачу 
опадів з осені. 

ІНСЕКТИЦИДИ 

При підвищенні температур варто розмістити жовті чашки на полі зі сторони домінуючих 

вітрів і спостерігати за появою Великого ріпакового прихованохоботника. Застосовувати 

інсектицид через 8 днів після потрапляння перших шкідників до пастки  

 

 

 

 

 

 

 

ОЗИМИЙ РІПАК 



 

 

 

ВІКТОР ЮЩУК 
регіональний представник у Тернопільській обл. 

+38 (050) 376-77-37 
vyuschuk@soufflet.com 

ВІТАЛІЙ ГРИЦІВ 
регіональний представник у Хмельницькій обл. /південь/ 

+38 (050) 436-07-09 
vgrytsiv@soufflet.com 

МИКОЛА ДЗЮМАК 
регіональний представник у Хмельницькій обл. /північ/ 

+38 (050) 376-27-68 
mdzyumak@soufflet.com 

ВІКТОР ВАРХОЛЯК 
регіональний представник у Вінницькій обл. 

+38 (050) 461-27-99 
vvarkholyak@soufflet.com 

ВІТАЛІЙ МОРОЗ 
регіональний представник у Київській обл. 

+38 (050) 376-38-24 
vmoroz@soufflet.com 

ЄВГЕНІЙ ЩИПИЛОВ 
регіональний представник у Черкаській обл. 

+38 (050) 376-38-17 
eschipilov@soufflet.com 

ВІКТОР ЯРМОЛЬЧУК 
регіональний представник у Львівській, Волинській і Рівненській обл. 

+38 (050) 376 09 55 
vyarmolchuk@soufflet.com 

ПАВЛО МОТОРНЮК 
регіональний представник у Житомирській обл. 

+38 (050) 436 50 15 
pmotorniuk@soufflet.com 

СКОРОПАД ВІКТОРІЯ 
Регіональний представник у Львівській обл. 

+38 (050) 4060834 
vskoropad@soufflet.com 

СНІЖОК ЮРІЙ 
Регіональний представник у Рівненській обл. 

+38 (050) 4368004 
ysnizhok@soufflet.com 

ДЕБОПРЕ ОЛЕКСАНДР 
регіональний представник у Хмельницькій обл. 

+38 (050) 4060904 
odebopre@soufflet.com 

СКОРОПАД ЯРОСЛАВ 
регіональний представник у Львівській обл. 

+38 (050) 4060937 
yskoropad@soufflet.com 

ПОСАЦЬКИЙ ОРЕСТ  
регіональний представник в Івано-Франківській обл. 

+38 (050) 4060864 
oposatskyi@soufflet.com 

ТУРЧАК ІВАН  
регіональний представник в Тернопільській обл. 

+38 (050) 4060899 
iturchak@soufflet.com 

СОЛТИС АНДРІЙ  
регіональний представник в Тернопільській обл. 

+38 (050) 4060995 
asoltys@souffle.com 

ТУРЧАК ВОЛОДИМИР 
регіональний представник в Тернопільській та Івано-Франківській обл. 

+38 (050) 4061039 
vturchak@soufflet.com 

ІЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 
регіональний представник у Львівській обл. 

+38 (050) 4061229 
oilnytskyi@soufflet.com 

ДМИТРО ГІРИН 
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами 

+38 (050) 498 08 06 
dgiryn@soufflet.com 

МИКОЛА МАТВІЙЧУК 
менеджер з постачання насіння 
регіональний представник у Львівській, Волинській і Рівненській обл. 

+38 (050) 376 27 71 
mmatviychuk@soufflet.com 
 

 

 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА: 


