Вовчок
під контролем
SUNEO® – технологія захисту врожайності

У Дніпропетровську відбулася презентація ексклюзивного продукту від компанії
«Лімагрейн» – технології для захисту врожаю SUNEO®. На конференцію, присвячену цій події, з’їхалися кількасот аграріїв із різних регіонів України

Т

уристичний проспект, що рекламує
нашу країну для
грошовитих іноземців, містить на обкладинці
фото соняшникового поля.
Типовий український пейзаж, вочевидь, звабив не
одного мандрувальника.
Лани, осяяні «квіткою
сонця», здатні принести
агрофірмам таку потрібну
нині копійчину. Зайвою вона
аж ніяк не буде. Втім, для
цього варто заздалегідь
подбати про технологіче
забезпечення врожайного
майбуття. Добре знана на світовому ринку компанія
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«Лімагрейн» (саме її гібриди
соняшнику здатні поповнити
комори й збільшити банківські рахунки дбайливих господарів), чудово розуміючи
потреби українських аграріїв,
зробила вагомий крок їм
назустріч – презентувала
програму SUNEO®. Це – технологія захисту врожайності,
спрямована на якнайповнішу
реалізацію можливостей
популярної культури. Що
означає ця назва? Вона є комбінацією двох слів: sun – скорочення від англійського
слова sunflower («соняшник»), neo – «новий».
SUNEO® – це нове, найкраще

Земледелие

і найпрогресивніше з арсеналу компанії «Лімагрейн», яке
від цього сезону стане
доступним і для українських
сільгоспвиробників.
П’ятимільйонна площа під
соняшником в Україні –
предмет особливої гордості
чиновників (мовляв, у цій
царині наша країна – найкраща), однак і об’єкт занепокоєння агрономів. Адже 70%
соняшникових ланів потерпають від соняшникового
вовчка (Orobanche cumana).
На важливості цієї проблеми
наголосила у доповіді співробітниця Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва

Катерина Макляк. Ще близько двох третин посівів
соняшнику в Україні страждають і від посух. Як зарадити лиху? «Лімагрейн» пропонує розв’язати проблему
завдяки гібридам соняшнику
проекту SUNEO .
Ґрунтуючись на базі найкращої генетики, що неабияк
популярна на світових ринках не останньою чергою
через посухостійкість і пластичність, «Лімагрейн» розробив унікальні гібриди – поєднання останнього гену стійкості проти вовчка та
Clearfield®-технології.
Отже, в чому полягають особливості технології SUNEO®?
Насамперед варто наголосити на подвійному захисті для
контролювання вовчка. Два
різні типи впливу – генетична стійкість і хімічний контроль – не нададуть соняшниковому вовчку анінайменших шансів упродовж вегетаційного періоду від ранніх
до пізніх атак. Крім того,
обробку гербіцидом можна
здійснювати в оптимальний
період. Тобто ви можете
самотужки обирати найуразливішу фазу розвитку
бур’янів задля їх повного
знищення. До того ж гнуч-

кість внесеної дози забезпечить чудове управління післядією гербіциду.
Ефективність технології
засвідчили польові випробування. Директор із розвитку
соняшнику «Лімагрейн
Європа» Ласло Харгітай розповів про результати позаторішніх дослідів, проведених у
Румунії. Порівняння врожайності SUNEO®-гібридів і класичних гібридів системи
Clearfield® дало такі результати: на оброблених гербіцидом
варіантах різниця становила
2,5-4 ц/га на користь
SUNEO®-гібрида. Це, вочевидь, можна пояснити тим,
що спостерігалася пізня атака
вовчка рас, агресивніших за
расу Е, на неSUNEO®-гібриди.
Різниця 12,4-13,9 ц/га спостерігалася на необроблених гербіцидом варіантах, адже саме
там вовчок якнайповніше
зашкодив урожайності необроблених неSUNEO®гібридів. Примітно, що різниця між обробленим і необробленим варіантом SUNEO®гібридів сягнула 11 ц/га:
вплив бур’янів на необроблену ділянку був вельми відчутним.
Торік SUNEO®-гібриди проявили себе щонайкраще й на
полях Східної Європи.
Результати такі: врожайність
на варіанті SUNEO® становила 30,3 ц/га, на варіанті
неSUNEO® 1 – 20,3 ц/га, на
варіанті неSUNEO® 2 – 19 ц/
га. Що спричинило таку значну різницю? Вочевидь, варіантам неSUNEO® завадила
потужна рання атака посівів
новими расами вовчка.
Відтак соняшник був уражений під час сходів до обробки гербіцидом, що відчутно
вплинуло на врожайність, а
необроблені варіанти
неSUNEO® були знищені
практично повністю.
Водночас необроблений варіант SUNEO®-гібрида дав
урожай на рівні 21,6 ц/га
(бур’яни все ж таки справили

на нього певний вплив).
Отже, SUNEO® – ефективне
рішення багатьох проблем,
що виникають у посушливих
умовах Півдня і Південного
Сходу України, відтепер
доступне. Чисті від бур’янів
посіви не лише милуватимуть око, а й забезпечать
чималий фінансовий зиск від
високого врожаю.
У рамках конференції представники компанії BASF ознайомили присутніх із системою Clearfield® Plus – новим
кроком виробничої системи
Clearfield® (комбінації гербіциду Євролайтнінг® і високоврожайних гібридів, стійких проти нього). Ця новітня
розробка дасть змогу ефективно знищити однорічні
дводольні та злакові бур’яни,
деякі багаторічні бур’яни, а
також стати на заваді соняшниковому вовчку. Технології
не стоять на місці, факт
аншлагового зібрання на дніпропетровській конференції
свідчить про те, що чимало
українських аграріїв долучаються до сучасних виробничих систем. Відтак і надалі
наші соняшникові лани
виглядатимуть презентабельно, а бур’яни дістануть
достойну відсіч!
  

***

По тому, як відлунали звуки
неофіційної частини заходу,
повернувшись до готелю, ми
побачили на поверсі чудовий
вітраж, на якому був зображений соняшник. «Квітку
сонця» можна помітити
скрізь. Не забувайте про символ України! Проте, щоб
соняшником можна було
пишатися, він потребує дбайливого ставлення до себе.
Технологія SUNEO® – це
вибір справжніх професіоналів. Із нею врожайність понад
30 ц/га – цілком реальна
цифра!

Коментарі

Ласло Харгітай,

директор із розвитку соняшнику «Лімагрейн Європа»

– В Україні вовчок є неабиякою проблемою. Існують нові раси, які
шкодять посівам соняшнику. У зоні Чорноморського басейну, в південній частині України посуха і вовчок стають на заваді одержанню високого врожаю цієї культури. Якраз розв’язанню цієї проблеми й посприяє створена нами спільно з компанією BASF програма
SUNEO®. Наші продукти під брендом SUNEO® ґрунтуються на найкращій генетиці від компанії «Лімагрейн». Цей проект забезпечить
українським виробничникам ефективний захист урожаю.

Тетяна Генрі,

генеральний директор ТОВ «Лімагрейн Україна»

– Загальний обіг компанії «Лімагрейн» – 2 млрд
євро. Щороку компанія «Лімагрейн» інвестує 188
млн євро (або 13% обігу) в наукові розробки, а
якщо порахувати й спільні напрацювання з компаніями-партнерами, то наш портфель наукових
досліджень оцінюється в 250 млн євро. П’ять років
тому «Лімагрейн» створила в Україні селекційний
центр із кукурудзи, а найближчим часом відкриється такий самий
осередок із соняшнику. В українській команді «Лімагрейн» – 51
співробітник. Сьогодні компанію в регіонах представляють 17
висококваліфікованих фахівців, п’ятеро з них – кандидати наук.
Хочу висловити щирі слова подяки нашим дистриб’юторам, серед
яких є такі, хто постачає нашу продукцію в зону АТО (а це зробити
надзвичайно складно). Завдяки їм навіть в умовах війни наше
насіння приноситиме користь людям. Під брендом SUNEO® в
Україні очікуємо ближчим часом такі гібриди: ЛГ5661КЛ, ЛГ5631
КЛ, ЛГ5671 КЛП, ЛГ5555 КЛП, ЛГ5452 ХОКЛ. І робота в цьому
напрямі триває.

Віктор Карбівський,

комерційний директор ТОВ «Лімагрейн Україна»

– На сьогодні портфоліо «Лімагрейн» в Україні
становить понад 25 гібридів соняшнику. Аграрій
може обрати продукт на свій смак. Із них 25% –
класичні гібриди, 30% – OR7 гібриди, решта –
IMI-гібриди. SUNEO® – це унікальні продукти, що
не мають аналогів на ринку. Всі добре знають,
наскільки дошкуляє вовчок посівам соняшнику. Він швидко
поширюється, й стримати його розвиток нелегко. «Лімагрейн»
знайшла рішення. Обираючи SUNEO®-гібрид, сільгоспвиробник
обтримує надійність, впевненість у тому, що з його посівами
соняшнику буде все гаразд. Цей проект уже стартував у Болгарії,
Румунії, Російській Федерації. Відтепер ми розпочинаємо проект
SUNEO® в Україні. SUNEO® – це подвійний захист для контролю
вовчка, поліпшений контроль бур’янів та оптимальне рішення
для посушливої зони. Саме тому місцем проведення презентаційного заходу ми обрали Дніпропетровськ, адже неподалік чимало
регіонів – Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя,
Херсонщина, які потерпають від посух, відтак і вовчок є неабикою
проблемою. Впевнений, що завдяки SUNEO® зможемо допомогти
соняшникосійним господарствам із нею впоратися.
Співорганізатором сьогоднішньої конференції є компанія BASF, з
якою у нас налагоджено плідну широку співпрацю. Вона стосується не лише системи Clearfield, а й інших програм. Зокрема щодо
соняшнику, зернових, фунгіцидного захисту. Наразі аграрій може
придбати у дистриб’юторів одразу всю технологію, а не лише
окремі її частини. Це – вкладання у надійність, впевненість у
завтрашному дні, й ми раді допомогти сільгоспвиробникам своїми сучасними розробками.
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