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Восени минулого року склалися гарні умови для розвитку озимих культур, але пізня весна 2018 

вносить свої корективи і скорочує вегетаційний період – фази розвитку зернових культур будуть 

проходити швидше. Тому потрібно слідкувати за технологічними строками виконання необхідних 

операцій. 

На полях, де довго зберігався сніговий покрив, або там, де була льодова кірка – слідкувати за 

появою снігової плісняви і при потребі вносити фунгіцид та високі стартові дози азотних 

добрив. 
 

Запізнення з посівом ячменю складає вже більше 20 днів. Це негативно вплине на 

продуктивність кущення і скоротить вегетаційний період культури.  Тому усі заплановані норми 

азотних добрив у формі NH4NO3 потрібно внести до посіву, щоб отримати швидкий старт сходів. 

Крім того, важливо слідкувати за глибиною загортання 

– 1,5 – 2,5 см, щоб отримати однорідні сходи та уникнути 

конкуренції між рослинами на початкових етапах 

вегетації.  

 

 

 

Молоді рослини потрібно забезпечити доступним фосфором, щоб сприяти гарному утворенню 

кореневої системи. Це дозволить знизити вплив стресів під час високих температур і в умовах 

недостатнього зволоження. 

Якщо фосфор не буде внесений при посіві – провести листове підживлення фосфорними 

добривами разом з гербіцидом і першим фунгіцидом у 21 та 29-30 фазах розвитку. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ №1 

ПІЗНЯ ВЕСНА – відновлення вегетації – РІПАК та ОЗИМІ ЗЕРНОВІ 

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ 

Глибина загортання 

– 2,5 см 

УВАГА!   
Потрібно слідкувати за фізичною стиглістю ґрунту. Не 
варто сіяти у перезволожений ґрунт. Це призведе до 
слабкого розвитку кореневої системи і зниження 
урожайності у разі недостатньої кількості опадів 
протягом наступних фаз вегетації. 



 

 

За різних погодних умов і в різні роки весняний вегетаційний період озимої пшениці може 

тривати від 90 (при ранньому відновленні весняної вегетації) до 60 днів (при пізньому ВВВ). На 

даний момент вегетація відновилася вже в друге після морозів, які були в кінці березня. 

Більшість посівів пшениці в гарному стані і досить добре розвинуті. Іноді можна зустріти по 2-3 

продуктивних стебла. Фази розвитку коливаються від середини кущення до початку формування 

колоса. 

 

Настав час для внесення регулятора, оскільки 

вже помітна закладка колоса над вузлом 

кущення.  

Внести хлормекват-хлорид у нормі 0,7–1,5 л. 

Слідкувати за розвитком бур’янів і за 

необхідності – внести гербіциди. 

 

 

 
 

 

 

 

При огляді посівів листя пшениці часто має 

фіолетовий відтінок, що свідчить про нестачу 

елементів живлення, через великі перепади 

температур. Бажано внести листові добрива 

з високим вмістом легкодоступного фосфору. 

 

 

 

 
 

 

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 

УВАГА!   

Внести азотні добрива, щоб не пропустити 

фазу закладки кількості колосків у колосі. 

 

Поперечний розріз рослини 

 

Наша рекомендація: 

Внести добриво СеріаСТАРТ 

- 1-1,5 л зараз  

- 1,5-2 л через 5-10 днів 

Нестача 

фосфору 



 

 

Ситуація на посівах в цілому позитивна. Фази розвитку коливаються від розетки 8-10 листків до 

фази склеєних бутонів. 

 

Короткий період потепління у лютому-березні і подальше різке 

зниження температури спричинило певні пошкодження 

культури. Особливу увагу потрібно звернути на поля в горбистій 

місцевості і перерослі посіви (є випадки підмерзання). 

Перше внесення азотних добрив уже виконано. Через 2-3 

тижні при плануванні другого внесення необхідно скорегувати 

норму в залежності від оцінки наявних ушкоджень після 

приморозків (розрізати стебло і оглянути точку росту). 

 

 

Звернути увагу на додаткове підживлення позакореневими добривами. Оскільки ґрунт ще 

холодний – спостерігається дефіцит поживних елементів, адже рослинам важко їх отримати. 

 

До фази розвитку з’єднаних бутонів ріпак критично потребує 

ФОСФОРУ, який сприяє розвитку кореневої системи, а також – 

БОРУ, адже він запобігає розвитку гнилей і є ключовим 

елементом для формування репродуктивних органів рослини. 

 

 

Внести добриво з вмістом молібдену для забезпечення урожаю більше 4 т/га: +/- 10 г молібдену, 

особливо на ґрунтах із рН менше 6,5. 

Якщо з ряду причин на посівах ріпаку було внесено сірку, то потрібно використовувати 1,5-2 л/га 

сірки у формі SO3, додаючи її до кожного оприскування. Сірковмісні добрива перевіряти на 

сумісність з бором. 

ОЗИМИЙ РІПАК 

УВАГА!  
На деяких господарствах було допущено помилку – внесено 
недостатню кількість регулятора росту восени при занадто 
інтенсивному наростанні вегетативної маси. Тому зараз при 
першій можливості потрібно внести росто-регулятор з 
фунгіцидною дією. 

Початок розвитку гнилей, 

спричинений дефіцитом 

бору 

УВАГА! 

Не плутати дефіцит бору з бактеріальними хворобами! 

Пошкодження 

морозом 



 

 

 

Вже зараз потрібно розмістити на 

посівах жовті чашки і спостерігати 

за появою великого ріпакового 

прихованохоботника.  

Після потрапляння перших шкідників 

до пастки – застосовувати 

інсектицид через 5-8 днів. 

 

 

 

 


