НА ТЕМУ ДНЯ

ТД «Киссон»
збирає партнерів з Півдня
Б. Малиновський

22 жовтня в Миколаєві пройшов семінар ТД «Киссон», на який зібралися його партнери з південних областей
(Миколаївської, Одеської та Херсонської) — як дилери, так і сільгоспвиробники. На семінарі провідні фахівці
компанії представляли новинки та розповідали про способи максимальної реалізації потенціалу препаратів.

Жодного року без новинок
Головна мета таких семінарів для
ТД «Киссон» — спілкування з партнерами,
обговорення питань, з якими аграрії звертаються до дилерів, а також нових продуктів і технологій, які компанія регулярно виводить на ринок. Ось і цього разу не
обійшлося без презентації новинок. Керівник відділу продажів Олександр Степаненко повідомив, що до кінця нинішнього
року в асортименті компанії з’явиться
добриво ROST ® в ампулах об’ємом 5 мл.
Таку ампулу слід розчинити у 1,5 л води,
якщо препарат вносять під корінь, або в
2 л при позакоренневому внесенні.
Нове добриво міститиме традиційні
для продуктів ТД «Киссон» гумінові кислоти та мікроелементи, а його особливістю стануть стимулятори росту, серед яких є фітогормони ауксини та цитокініни, котрі стимулюють поділ клітин
і виводять зі стану спокою сплячі бруньки. Є у складі препарату й амінокислоти — аргінін, триптофан і гліцин. Вони
посилюють солестійкість рослин, стій-
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кість до спеки, підвищують концентрацію
хлорофілу в їх тканинах. Також у складі
добрива є бетаїн, котрий прискорює
ріст листя і затримує його відмирання.
Випробування показали, що результатами застосування нового добрива є
активний розвиток кореневої системи,
подовження періоду цвітіння, рівномірне забарвлення бутонів й листя.
Випускатиметься 4 види добрива:
універсальне, для квітучих рослин, для
декоративно-листяних і для орхідей.

Директор ТД «Киссон» Л. Гальченко

«Ампула 5 мл — це ще й зручно: не треба зберігати відкриту тару і хвилюватися, що строк зберігання мине, або добриво протече під час зберігання і все забруднить. А так купив — і використав усе
незабаром після придбання», — закінчив
свою розповідь О. Степаненко.

Змішувати чи не змішувати?
Анонсувавши новинки, фахівці ТД «Киссон» перейшли до обговорення технологій застосування тих препаратів, які вже
активно продаються. «Зараз спостеріга
ється тенденція до внесення препаратів
не поодинці, а у бакових сумішах», — відзначив керівник розташованої в Запо
ріжжі лабораторії комплексного агрономічного обслуговування «Аркас» Андрій
Волошенюк. У такий спосіб аграрії намагаються заощаджувати трудові ресурси,
час, техніку, а головне — пальне. Та як
наголосив експерт, під час приготування
бакових сумішей виникають проблеми,
які можуть різко знизити ефективність
препаратів. Щоб цього уникнути, варто
звертати увагу на їх сумісність між собою.
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без помутнінь — суміш можна застосовувати», — констатував А. Волошенюк,
а також нагадав, що на хімічну реакцію
в баковій суміші може впливати й вода
(її рН, вміст солей, жорсткість), тож слід
попередньо провести її аналіз.
Після визначення хімічної сумісності
слід перевірити й біологічну: внести
суміш на невеликій ділянці, почекати
2 доби і подивитися на реакцію рослин:
якщо пожовтінь, усихань чи відмирання
листків немає, значить, і з біологічною
сумісністю все нормально.
Окремо А. Волошенюк наголосив на
дотриманні послідовності додавання пре
паратів до бакової суміші — від менш до
більш розчинних: спочатку водорозчинні
гранули, потім змочувані порошки, водно-дисперсні гранули, концентрат суспензії, концентрат емульсії, водорозчинні концентрати і аж потім водні розчини.
І наостанок експерт торкнувся сумісності
хімічних препаратів з біологічними, зокрема популярним продуктом ТД «Киссон» «Байкал-ЕМ»®. Він відзначив, що
спільне використання цього препарату з
гербіцидами чи фунгіцидами може суттєво послабити його дію, а також нага-

дав, що спільно використовувати різні
мікробіологічні препарати небажано, бо
тоді може початися «війна» між різними
мікроорганізмами.

Коли ефект від амінокислот
максимальний
Агроном ТД «Киссон» Тарас Жигайло розповів про механізм дії амінокислот
на прикладі препарату AminoStar ®. Нагадаємо, це концентрований 30% розчин
17 вільних амінокислот — майже всіх,
що потрібні рослинам. Експерт застеріг
від передозування амінокислот і нагадав, що антистресанти слід вносити
лише тоді, коли дія стресового фактору
минула. Наприклад, виводити рослини з
холодового стресу за допомогою препаратів на основі амінокислот слід удень,
вносячи AminoStar ® по прогрітому листю. Так само зі стресу від посухи рослини слід виводити за допомогою гумінових препаратів після дощу або поливу.
На завершення семінару головний
агроном ТД «Киссон» Денис Саліков
обговорив з учасниками технології продажів, а наостанок відбувся розіграш
цінних призів.  
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А. Волошенюк нагадав про різні види
сумісності препаратів у бакових сумішах: хімічну, фізичну та біологічну. Насамперед, він відзначив, що не рекомендується змішувати велику кількість
препаратів — 3, максимум 4: по одному
гербіциду, інсектициду, фунгіциду і добриву. «Можна змішувати й більше, але
немає гарантії, що ця суміш буде стійкою», — застеріг фахівець. І наполегливо рекомендував проводити перед приготуванням бакової суміші простий тест:
змішати невелику кількість препаратів і
дати відстоятися хоча б годину, а краще дві. Якщо препарати вступають у
реакцію між собою, це свідчить про їх
несумісність. Наслідком реакції стають
випадіння осаду, виділення газів, нагрівання чи, навпаки, спонтанне охолодження суміші, помутніння розчину, утворення пластівців.
Втім, якщо діаметр часток осаду не
більший за діаметр форсунок обприскувача, бакову суміш можна застосовувати. Та й зміна кольору може бути
наслідком як реакції, так і додання порошкового препарату. «Якщо розчин
змінює колір, але залишається чистим,

