
Підвищення ефективності десикації посівів
В поточному році склалися нетипові погодні умови, що нанесли свій відбиток на достигання та

забур’яненість посівів с/г культур. Тому, за умов вологої погоди чи на забур’янених посівах з метою
прискорення рівномірного достигання культури та підсушування рослин (за 5–7 днів до збирання), а
також полегшення збирання доцільно проводити десикацію.

На сьогоднішній день одними із найбільш популярних продуктів для десикації є препарати на
основі диквату. Компанія «Ерідон» пропонує наступні десиканти:

 Ретро 15%, в.к. (дикват іону 150 г/л)
 Самум Форте 37,4%, р.к. (дикват дибромід 374 г/л)
В умовах цього року при використанні вищеперелічених продуктів для отримання гарантованого

результату та підвищення ефективності десикації необхідно дотримуватися наступних правил:
 Обприскування посівів проводити у похмурий день або під час ранкових сутінок
 Перед приготуванням робочого розчину перевіряти якість води
Оптимальний рівень рН води 5,5-6,0. Для її «підкислення» використовують Спрей Ейд 60-80 мл/100 л
води. До надмірно жорсткої води (понад 8-10 мг.екв/мл), для її пом’якшення, обов’язково додавати
Спрей-Ейд Комплекс 120-150 мл/100 л води
 Норма використання препаратів для десикації повинна бути максимальною, особливо це стосується

площ сильно засмічених такими бур’янами, як гірчаки, берізка та лобода
 До робочої суміші обов’язково додавати змочувачі (Сіліксан 106 - 80 мл/100 л води) та/або прилипачі

(МультиМастр 80-100 мл/100 л води)
 При обприскуванні досягати суцільного покриття та ретельного змочування рослин
 Для запобігання зносу робочого розчину на сусідні поля, культури та лісосмуги використовувати Міст

Контрол 0,5-1,0 л/100 л робочого розчину
 Норма використання робочого розчину 200-400 л/га

Культура Фаза застосування

Норма витрати, л/га

Ретро 15%, в.к.
Самум Форте 37,4%, 

р.к.

Соя початок побуріння бобів нижнього та середнього ярусу 2 – 3 0,8 – 1,2 

Соняшник початок побуріння кошиків 2 – 3 0,8 – 1,2 

Зернові за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30% 1,5 – 2 

Ріпак побуріння 70% стручків 2 – 3 

Горох пожовтіння нижніх стручків за вологості зерна до 45% 2 – 3 

Заступник керівника відділу технологічної підтримки
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