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Фази розвитку пшениці коливаються між виходом прапорцевого листка та 

сформованим прапорцевим листком. Теперішні погодні умови, інтенсивні дощі та 

помірні температури, сприяють наростанню біомаси, що підвищує ризик вилягання.  

У такому випадку, 

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ 

Внести якнайшвидше 
Церон 0,2 – 0,6 Л/га для 
укріплення стебла. 

 

АЗОТ 

При потребі внести азот 
скориставшись дощовою 
погодою. Це внесення 
дозволить збільшити врожайність, кількість білку, та не спровокує вилягання. 

ІНСЕКТИЦИДИ 

Нами було помічено Черемхову попелицю та Злакову попелицю. Наглядати за полями 
та при потребі вносити інсектициди 

ФУНГІЦИДИ 

Висока гідрометрія та дощі є стимулюючими факторами для розвитку хвороб, наразі 
спостерігається ураження Септоріозом. Дощ дозволяє спорам підніматись до верхніх 
листків.  

Санітарний стан погіршується, терміново вносити другий фунгіцид. (див. Суффле Інфо). 

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ 

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 



 

 

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ  

НУТРІМАКС це позакореневе добриво, що містить в собі високу концентрацію сірки та 
азоту, що покращує фотосинтез та допомагає рослинам боротись зі стресом. За 
допомогою НУТРІМАКСу можна вирощувати високоякісну пшеницю підживлюючи 
рослини сіркою та азотом в критичний момент. Також створює «ефект озеленення», що 
і є результатом покращеного фотосинтезу. 

 
 

Фази розвитку ячменю коливаються між початком виходу вусів та колосінням.  

ФУНГІЦИДИ 

Санітарний стан ячменю погіршується, необхідно без затримки застосовувати другий 
фунгіцид. (див. Суффле Інфо) 

РЕГУЛЯТОРИ 

У випадку 
небезпеки 
вилягання, перед 
виходом вусів, 
Церон 0,2 – 0,6 
Л/га, для 
посилення стебла. 
Іншою перевагою 
цього внесення є 
зменшення втрат 
при збиранні через 
ламкість колоса. 

ІНСЕКТИЦИДИ 

Така ж сама 
відмітка що і для пшениці, було помічено колонії попелиці. Додати інсектицид до 
фунгіциду. 

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ 



 

 

Фаза середини цвітіння. 

ФУНГІЦИДИ  

При опаданні перших пелюсток повинен бути 
внесений перший фунгіцид для запобігання 
розвитку Склеротинії. Хвороба виникає у випадку 
опадання і приклеювання пелюсток до листя та 
стовбура. Наразі є максимальний ризик 
виникнення. 

Підходить стадія внесення 2го фунгіциду – 10 
перших стручків сформовані та наливаються (див. 
Суффле Інфо). 

ІНСЕКТИЦИДИ 

Є присутність Стручкового прихованохоботника.  

Під час цвітіння Квідкоїд не є шкодочинним, а 
навпаки сприяє запиленню квітів. 

 

 

 

Хороший вегетативний стан. Фази розвитку коливаються від кінця кущення до 2го 

міжвузля. В більшості випадків культури є загущеними. 

ГЕРБІЦИДИ 

Перший гербіцид вже повинен бути внесений. 

ОЗИМИЙ РІПАК 

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ 



 

 

ФУНГІЦИДИ 

Вище згадані погодні умови є сприятливими для розвитку хвороб листя. Внести перший 

фунгіцид для збереження хорошого вегетативного стану аж до виходу прапорцевого 

листка, де і має бути внесений 2й фунгіцид. 

РЕГУЛЯТОРИ 

У випадку потужного розвитку ячменю, вносити Терпал 1 – 1,5 Л/га або Модус 0,3 – 0,4 
Л/га,  починаючи від стадії 3-5 см (відстань від вузла кущення до колоса). Та 
передбачити внесення перед виходом вусів Церон 0,2 – 0,3 Л/га або Терпал 0,4 – 0,6 
Л/га. 

ІНСЕКТИЦИДИ  

Є загроза ураження попелиці, спостерігати за посівами. 

 

  



 

 

 

ФУНГІЦИДИ та ІНСЕКТИЦИДИ 

При високій вологості та температурі збільшується ризик захворювань та чисельність 
популяцій шкідників. Бажано внести фунгіцид та інсектицид. 

(див. Суффле Інфо 2016).  
 

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ  

До утворення квіткових бутонів Вносити Уніфлор  БМо 1- 2Л/га. Для активізації роботи 

бульбочкових бактерій та покращення цвітіння. 

   

 

ФУНГІЦИДИ 

Оскільки спостерігаються достатня кількість опадів, а Соняшник має спільні збудники 
хвороб з Ріпаком та Соєю, в залежності від ризику захворювання необхідно запланувати 
1 – 2 фунгіцидні обробітки. 1й – 1-6 листків, 2й – початок цвітіння. При плануванні 1го 
внесення фунгіциду, бажано його відтягнути якнайближче до початку цвітіння. 

(див. Суффле Інфо). 
 

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ  

До початку утворення зірочки необхідно вносити Уніфлор Б або БМо, що впливає на 
формування  генеративних органів. (див. Суффле Інфо). 

 

 

ГОРОХ 

СОНЯШНИК 



 

 

 

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ  

Так як кукурудза є особливо чутливою до нестачі Цинку, рекомендується вносити 
добрива що містять цей елемент живлення, починаючи від фази 4-5 листків, при 
виявлення нестачі. За низьких температур елементи живлення можуть бути 
недоступними для коренів рослини. 

У випадку якщо не було внесено Азот, то до 8 го листка бажано підживити культуру. 

ГЕРБІЦИДИ 

Фаза 5 – 7 листків є 
критичною для 
внесення 
гербіцидів, при якій 
проходить 
формування 
початку (качана), до 
її настання бажано 
закінчити внесення 
гербіцидів, так само 
не дозволяючи 
бур’янам 
перерости.  

 
 

 

ГЕРБІЦИДИ 

Рекомендується завершити внесення страхових гербіцидів до 3го трійчатого листка. 

 

(див. Суффле Інфо). 

КУКУРУДЗА 

СОЯ 



 

 

 

 

 

 

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 Житомирській та 
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 

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: 
 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 

РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА: 


