ВЕЛОСІТІ МАКС®
БЕЗДОГАННЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ФУЗАРІОЗІВ У ЗЕРНОВИХ
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Фузаріози

ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Фузаріози впливають на пшеницю, ячмінь, овес,
жито та тритикле. Найбільше приходять з насіння
та ґрунту, де грибки виживають на рослинних
рештках попереднього врожаю (напр., кукурудзі).

КЛЮЧОВІ ФАКТИ
• Через зміну клімату зростає

популяція F.graminearum, що
виробляє найбільше мікотоксинів

Michrodochium nivale - є основним патогеном в групі, що викликає
пошкодження та загибель паростків, що призводить до послаблення
культури. Інші види викликають ряд симптомів, включаючи коричневі
ураження на нижніх вузлах. Хоча Michrodochium nivale може викликати
вибілювання колосків, насправді, це види фузаріозів F.graminearum, F.
avenaceum та F.culmorum, що спричиняють фузаріоз колоса Fusarium Head
Blight (FHB) в зернових. Інші види, що не так часто зустрічаються та є менш
патогенними, включають F.poae, F.cerealis. F.langsethiae.

• Більше джерел зараження там,

F.culmorum та M.nivale переважали у холодному кліматі, а F.graminearum в
більш теплому. Однак, останніми роками більша стійкість F.graminearum
до змін температури та зміни клімату спричинили більше поширення F.
graminearum на території з більш холодним кліматом, та F.culmorum
заміщується там F.graminearum. Що важливо, що F.graminearum здатен
виробляти більше мікотоксину ніж F.culmorum. В ЄС також діють державні
обмеження вмісту мікотоксинів (DON/ZER) в зерні, що спричинені
грибами F.graminearum та F.сulmorum.

• Використання триазолів під час

Через види, що відбілюють колос F.graminearum та F.culmorum втрати
врожаю можуть досягати 30%, бо зараження одного колоска може
обмежити доступ поживних речовин та води до всього колоса,
спричиняючи зморщування зерна. Зараження видами, що не виробляють
мікотоксин M.nivale справляє менший вплив на врожайність (до 10%), бо
не перешкоджає потоку поживних речовин до неінфікованих колосків.
Всі різновиди фузаріозів, що спричиняють ураження колосу, заражають
рослину під час або близько до цвітіння (як правило на фазі росту GS60).
Волога погода сприяє розвитку хвороби, бо спори розповсюджуються від
нижніх до верхніх ярусів.
Фунгіциди, наприклад Тебуконазол, Протиоконазол, Метконазол та
Прохлораз, при застосуванні на початку цвітіння типово забезпечують
контролювання на рівні 50-75 відсотків.

де попередньо вирощувалася
кукурудза, а залишки після збору
врожаю не були ретельно зорані
та культивовані
• Розвитку фузаріозів колоса
сприяє волога погода під час
цвітіння
цвітіння може знизити рівень
інфікування

Закріплені ліміти для мікотоксинів в
зерні, призначеному для споживання
людиною, (частин на мільярд)
DON

ZER

Необроблена
пшениця та ячмінь

1,250

100

Необроблений овес

1,750

100

Мука

750

75

Готові продукти

500

50

Дитяче харчування

200

20

Основні види фузаріозів в Україні:
F.graminearum - 21%, F.culmorum - 3%, F.poae - 32%, F. lansethiae - 11%, F.avenaceum - 2%.
За даними проф. Віктора Валентиновича Швартау, Інститут фізіології та генетики рослин НААН України, 2016 р.
Deoxynivalenol (DON)
F. graminearum
Nivalenol (NIV)
F. culmorum
Zearalenone (ZER)
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F. poae
F. lansethiae

T2 Toxin
HT2 Toxin

F. avenaceum

Enniatins
Moniliformin
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ВЕЛОСІТІ МАКС®

БЕЗДОГАННЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ФУЗАРІОЗІВ
Якісніше контролювання фузаріозів

Зменшення мікотоксинів у зерні

Результати випробувань GEP (Належних експерименталь
них практик), проведених за останні три роки на
територіях прояву фузаріозів, представлені нижче.
Досліджувались фунгіциди в дозуваннях, згідно
рекомендацій виробників: Протіконазол+тебуконазол,
тебуконазол, тебуконазол+прохлораз.

Додавання ВЕЛОСІТІ МАКС® в подальшому зменшило
вираженість фузаріозної інфекції та спричинило
зниження вмісту мікотоксину (DON) в обробленому
зерні на 22% у порівнянні з результатами фунгіцидів,
внесених в повному дозуванні без ВЕЛОСІТІ МАКС®.

За допомогою ад'юванта ВЕЛОСІТІ МАКС® було
досягнуто підвищення якості контролювання
фузаріозів в середньому на +15 %.
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% Інфікування
фузаріозом.
27 днів після
обробітку

Мікотоксин
DON (частин
на мільард)
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Фунгіцид 0.8 л/гa +
ВЕЛОСІТІ МАКС® 0,25 л/га
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% захворюваності фузаріозом
Фунгіцид (% контролювання)
Фунгіцид + ВЕЛОСІТІ МАКС®
(% контролювання)

КЛЮЧОВІ ФАКТИ
• Середній рівень контролювання фузаріозу, досягнутий з
використанням рекомендованого дозування фунгіциду –
63 %.

Випробувальний центр Герхаус, Австрія.
Фунгіцид, використаний в цих випробуваннях:
Протіоконазол 125 г/л + Тебуконазол 125г/л

• ВЕЛОСІТІ МАКС® підвищив рівень контролювання,
досягнутий в кожному з випробувань, в середньому до
78%. Це було досягнуто завдяки покращенню покриття
та проникнення.
ВЕЛОСІТІ
МАКС® знизив вміст мікотоксинів в зерні.
•
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ʂʤʜʡʞʘʻʧʨʲʝʢʛʣʮʛʣʣʵʤʗʧʵʙʩʘʤʚʞʝ
ʚʤʡʙʖ
Використання ВЕЛОСІТІ МАКС® та кутових
форсунок збільшує контролювання фузаріозів

Додавання ɸɻʁʄʇɭʈɭ ʂɶʀʇ¥ забезпечує якісніше
покриття
цільової
поверхні,
утримання
та
проникнення діючих речовин, а саме головне,
зволожувачі, що входять до складу Велосіті Макс®
запобігають швидкому висиханню крапель, що значно
підвищує контролювання фузаріозів, особливо при
необхідності зменшення обсягів води.
%, Контролювання
Угорщина
фузаріозів при обробітку

Германія

Україна

Фунгіцид, води 200 л/га

50.7

75.7

46.5

Фунгіцид, води 100 л/га +
ВЕЛОСІТІ МАКС®

64.6

80.1

58.3

%, контрольний рівень
захворюваності фузаріозом

(15.2)

(11.3)

(3)

Вплив на врожай

Обробіток

% Контролювання
фузаріозів

Фунгіцид

50.7

Фунгіцид + ВЕЛОСІТІ МАКС®

64.6

Фунгіцид + ВЕЛОСІТІ МАКС® +
Різнонаправлені (кутові) форсунки

82

Зменшення обсягу води з 200 л/га до 100 л/га може
збільшити ефективність оприскувача (га/год) на 33%,
забезчуючи обробку більшої кількості гектарів саме
тоді, коли потрібно обробити швидко, що критично
важливо для контролювання фузаріозів. Однак,
знесення та швидке висихання краплинок можуть
знизити ефективність фунгіциду.
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Врожай, т/гa

Колос зернових має дуже малу площу як ціль
вертикального обприскування (рис. зліва). Кут нахилу
форсунок 30° (рис.справа) чи використання
різнонаправлених форсунок покращує покриття та
контролювання захворюваності. Результати
випробуваннь наведені нижче.

Розширені випробування довели, що додавання
Велосіті Макс® до фунгіцидів, як правило, збільшує
врожайність на 0.25-0.45 т/га. Нижче приведені
випробування, проведені Syntech Research на озимій
пшениці в Угорщині, де додавання Велосіті Макс® до
тебуконазолу (застосованому на фазі росту GS55 і
GS65) збільшило врожай з 7,71 до 7,96 т/га.
Контрольний рівень захворюваності становив 23,5%
при остаточній оцінці.

7.71
7.5

7

6.61

6.5

6
Контроль

Фунгіцид

Фунгіцид +
ВЕЛОСІТІ МАКС®
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ВЕЛОСІТІ МАКС®

БЕЗДОГАННЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ФУЗАРІОЗІВ

Якісніше контролювання фузаріозів
Зниження вмісту мікотоксинів
Вищий врожай
ВЕЛОСІТІ МАКС® є ідеальним партнером фунгіцидів
в зернових культурах, що застосовується як на фазі
росту GS39, так і на фазах GS55-60, та пропонує
численні переваги:
• Якісніше покриття колосу та першого листа
• Посилене поглинання фунгіциду
• Краще контролювання хвороб листа
• Збільшення на 15% контролювання фузаріозів

Покриття
без
ВЕЛОСІТІ МАКС®
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Фунгіцид + ВЕЛОСІТІ МАКС® = ідеальні партнери
на фазах росту GS55-60
ВЕЛОСІТІ МАКС® це спеціалізована суміш різних груп
ад’ювантів, розроблена прицілено для посилення
ефективності фунгіцидів. Для зернових, комбінація
зниженого знесення, покращеного покриття та
уповільненого висихання крапель, підвищує абсорбцію
фунгіциду в лист та колос, що значно підсилює
контролювання хвороб та збільшуює врожай і його
якість.
Розширені європейські дослідження GEP (Належних
експериментальних практик) проведені в південній,
центральній та північних зонах, продемонстрували
якісніше контролювання хвороб при використанні з
фунгіцидами у рекомендованих концентраціях та
збільшення врожаю та його якості.

Покриття
з
ВЕЛОСІТІ МАКС®
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ВЕЛОСІТІ МАКС®

БЕЗДОГАННЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ФУЗАРІОЗІВ
Створений спеціально для посилення
дії фунгіцидів в багатьох культурах
• Вдосконалене контролювання хвороб
• Підвищена економічна ефективність оприскування (га/год)
• Якісніший та вищий врожай
• Підтвердження результатів випробувань розширеною Європейською програмою GEP

Agrovista UK Ltd
Rutherford House
Nottingham Science Park
University Boulevard
Nottingham
NG7 2QP
Tel: +44 (0) 115 939 0202
Visit: www.agrovista.co.uk

ТОВ "Агрінова Солюшнз"
Імпортер та Дистриб'ютор в Україні
Телефон: +38 066 513 95 08
Вебсайт: www.adjuvants.com.ua
Ел.пошта: expert@adjuvants.com.ua
Skype: adjuvants.ukraine
Директор - Борисполець Світлана Ігорівна
Телефон: +38 067 503 40 05
Ел.пошта: s.boryspolets@agrinova.com.ua

Виконуйте правила безпеки при використанні засобів захисту рослин. Уважно читайте етикетку перед використанням.
Всі торгові марки Агровіста ЛТД, Великобританія підтверджені, препарати зареєстровані в Україні.
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