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С
о няш ник — од на з най рен та-
бель ніших сільсько го с по дарсь-
ких куль тур Ук раїни, пло ща 
посівів якої — по над 3,5 млн га. 

В той же час про дук тивність куль ту ри 
за ли шається на ду же низь ко му рівні. 
Од нак є низ ка гос по дарств, які от ри му-
ють уро жайність со няш ни ку на рівні 
25–40 ц/га із вмістом олії 45–52%. Їхній 
успіх обу мов ле ний впро ва д жен ням у 
тех но логії ви ро щу ван ня со няш ни ку 
су час них ви со ко про дук тив них гібридів 
та за сто су ван ням зба лан со ва но го міне-
раль но го жив лен ня, яке пов ністю відпо-
відає фізіологічним по тре бам цієї куль-
ту ри у ма к ро- та мікро е ле мен тах.

 За рівнем ви но су азо ту і фо с фо ру 
со няш ник пе ре ва жає більшість інших 
сіль сько го с по дарсь ких куль тур 
(таблиця).

Як відо мо, от ри ман ня ви со ких уро-
жаїв немож ли ве без за сто су ван ня ком-
п лекс них або мо номікро до б рив, що 
міс тять фо с фор, калій, магній, бор, 
мар га нець, цинк, у ви гляді по за ко ре-
не вих ли ст ко вих піджив лень. Са ме та ке 
під жив лен ня дає змо гу швид ко за без-
пе чи ти фізіологічні по тре би олійних 
куль тур в еле мен тах жив лен ня, відпо-
відно до їх фізіологічної по тре би.
   Фізіологічна роль мікро е ле ментів

Бор (В) — бе ре ак тив ну участь в ут во-
ренні нук леїно вих кис лот, син тезі та транс-
пор ту ванні вуг ле водів із листків до ор ганів 
пло до но шен ня рос лин. Бор по кра щує стан 
рос лин і збільшує кількість сім’янок, підви-
щує вро жай та йо го якість. Бор спо жи-
вається олійни ми куль ту ра ми про тя гом 
усь о го ве ге тацій но го періоду. Че рез йо го 
брак у рос ли нах по ру шу ють ся транс пор ту-
ван ня вуг ле водів, про це си фо то син те зу, 
галь мує ться про цес про ро с тан ня пил ку в 
пил ко вих труб ках та погіршується пло до-
но шен ня, відбу вається силь на де фор ма ція 
мо ло дих листків, рос ли ни відста ють у 
рості, ко ши ки де фор мо вані. У ви пад ку 

силь ної не стачі бо ру суцвіття не ут во рю -
ють ся вза галі.

Мар га нець (Mn) — бе ре участь у 
ди ханні, ре гу лює про хо д жен ня про це су 
фо то син те зу. Мар га нець ак тивізує 
окис но-відновні про це си у рос ли нах 
со няш ни ку, а то му йо го дефіцит зни жує 
син тез білків і вуг ле водів, що впли ває 
на про дук тивність куль ту ри. Особ ли ву 
роль мар ган цю відво дять в азот но му 
жив лені со няш ни ку.

Цинк (Zn) — впли ває на функціо-
ну ван ня ба га ть ох фер мент них си с тем, 
на син тез і ме та болізм нук леїно вих 
кис лот. Дефіцит цин ку при зво дить до 
по ру шен ня про цесів пе ре тво рен ня 
вуг ле вод нів та галь му ван ня окис но-
віднос них про цесів. У ґрунті до ступ-
них рос ли нам форм цин ку містить ся 
не більше 1–3%. Найбільший дефіцит 
цин ку спо с теріга ють ся на чор но зем-
них кар бо нат них ґрун тах або за ви со-
ко го вмісту спо лук фо с фо ру.

Для по вно го за без пе чен ня со няш-
ни ку мікро е ле мен та ми, ре ко мен дується 
за сто со ву ва ти до б ри ва ти пу БіфоліарTM 
6-12-6 (4–5 л/га) або БіфоліарTM 
Мікро-плант (0,8–1 л/га) у фа зу 6–8 
справжніх ли с точків та 
БіфоліарTM Бо рон (2–3 л/га) на 
по чат ку цвітіння. Об роб ку мож на 
поєдну ва ти з об роб кою за со ба ми за хи-
с ту рос лин, сти му ля то ра ми, ре гу ля то-
ра ми рос ту, провівши по пе ред ньо тест 
на сумісність.
    За сто су ван ня тех но логії по за ко ре-
не во го піджив лен ня куль тур мікро до-
б ри ва ми БіфоліарTM за без пе чує:
   швид ке над хо д жен ня еле ментів 
жив лен ня в кліти ни рос лин та 
поліпшен ня про цесів обміну;
   поліпшен ня по су хостійкості та стій-
кості до стре со вих си ту ацій;
   од на ко вий роз ви ток рос лин, що 
важ ли во про тя гом ве ге тації;
   підви щен ня за своєння на 10–30% 
вне се них міне раль них до рив з ґрун ту 
та че рез ли ст ко ву по верх ню;

   підви щен ня вро жай ності на 
5–15 ц/га та олійності насіння.     
За кон суль тацією та прид бан ням 
звер тай тесь: ТОВ АГ РОН ТА 
(067) 209 66 07; (067) 402 22 14;
www.agronta.com.ua

 

ЗБІЛЬШУЄМО КІЛЬКІСТЬ ЯКІСНО ГО ВРО ЖАЮ!

Вiнниць ка
(0432) 66 45 33 
Вол но вахсь ка
(06244) 4 14 31 
Кiро во градсь ка
(0522) 35 40 62 
Кри ворiзька
(0564) 64 60 30 
Куй би шевсь ка
(06147) 2 06 03
Лу гансь ка
(095) 556 84 28
Одесь ка
(048) 734 71 80
Пер во майсь ка
(05161) 4 47 12 
Пол тавсь ка
(0532) 61 56 12
Сло бо жансь ка
(05740) 4 44 44
Ток максь ка
(06178) 4 54 34

То макiвська
(05668) 35 14 8, 
(067) 256 23 46
Тер нопільська
(0352) 52 10 15
Харкiвська
(057) 763 29 76
Хер сонсь ка
(05536) 5 73 12 
Чер кась ка
(0472) 55 26 45

м. За порiжжя
(061) 707 07 04
м. Київ
(044) 259 92 35

ТОВ «АГ РО ЛЮКС», 
м. Рівне 
(0362) 206  310, 
(067) 364 30 07

   ТОВ «БІЗОН ТЕХ 2006», філії:

Ëè ñò êî âå ï³äæèâ ëåí íÿ 
ì³êðî äî á ðè âà ìè Á³ôîë³àðTM —

âè ñî êî ðåí òà áåëü íèé åëå ìåíò 
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