ДЕМОПОЛЕ
ТОМАТИ

ТОМАТНИЙ ПОЛІГОН
18 ТРАВНЯ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ П’ЯТИМІСЯЧНОЇ РОБОТИ EXCELLENCE CENTER
GREENHOUSE TECHNOLOGY В СЕЛІ ВОДЯНЕ КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ НА БАЗІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЮРІЯ ЧОРНОГО. КОМПАНІЇ «МОНСАНТО-УКРАЇНА»
ТА «ОЛАН АГРО» ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ПОЛЯ, ДЕ ПІВСОТНІ ФЕРМЕРІВ МАЛИ ЗМОГУ ОЦІНИТИ КРАЩІ ГІБРИДИ
ТОМАТІВ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ БРЕНДІВ DE RUITER ТА SEMINIS, А ТАКОЖ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ЇХ
ВИРОЩУВАННЯ.
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ЦЕНТР ТОМАТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Керівник відділу насіння овочевих
культур ТОВ «Монсанто-Україна»
Олександр Буйволюк пояснив відкриття виставкового центру інновацій саме
в Кам’янсько-Дніпровському районі
тим, що тут спостерігається найбільша концентрація плівкових теплиць
в Україні. Центр представляє найкращі технології вирощування томатів
у типових умовах цієї місцевості.
У блочній теплиці демонструвалися 13 гібридів томатів, зокрема
відомі Корвінус F1, Канна 218 F1,
новинки Мейшуай F1, Ігідо F1, Матіас F1, Матіссімо F1, а також ряд
експериментальних гібридів. Особливий інтерес викликали рожевоплідні томати, адже технологія їх

вирощування та собівартість не відрізняються від червоноплідних, але
ціна на них значно вища. Увагу великих виробників привертали гібриди
з вирівняними круглими плодами,
тоді як невеликі фермери цікавилися
тими, що здатні витягувати носик.
Спеціалісти компаній «Олан Агро»
та «Монсанто-Україна» дали поради
з живлення рослин фермерам, які
мали нестандартні плоди, відповіли
на численні питання щодо технології
вирощування різних гібридів.
Олександр Буйволюк застеріг відвідувачів дня поля від купівлі насіння
в неавторизованих дилерів. Керівник
відділу розвитку овочевих культур
компанії «Монсанто-Україна» Анатолій Янчук зазначив, що 60% успіху
в овочівництві залежать від правильного вибору гібрида.

ЖИВЛЕННЯ, ЗАХИСТ, ДОГЛЯД
Фермер і керівник Excellence
Center Greenhouse Technology Юрій
Чорний розповів, що гібриди томатів були висаджені 7–10 березня із
розсадного відділення на постійне
місце. (Про технологію вирощування розсади цих гібридів томатів ми
розповідали в попередньому номері
журналу.)
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Для профілактики кореневих гнилей одразу після
висаджування рослин внесли суміш фунгіцидів з додаванням мідьвмісних препаратів. Через два тижні провели
повторну обробку цими препаратами.
Також з метою профілактики небезбечної хвороби –
фузаріозу вносили в кореневу зону Фундазол. Систематично проводилися обробки від грибкових захворювань
та сірої гнилі - раз на десять днів, а в разі прогнозу дощової погоди — раз на сім днів. Кілька разів до фунгіцидів
додавали стимулятори росту Мегафол для покращення
обміну речовин та протидії стресам, а також Максікроп
Сет під час цвітіння.
Для захисту від пасльонового мінера, совок та попелиць чотири рази рослини обробляли інсектицидами.
Підживлення проводили чотирма видами добрив:
моноамоній фосфатом, калієвою селітрою, кальцієвою
селітрою та сульфатом магнію. Ці добрива вносили в різних пропорціях, залежно від стадії розвитку томатів та
рекомендацій агролабораторії. Для цього тричі, раз на
три тижні, робили аналізи ґрунту, щоразу відбираючи
три зразки з різних ділянок теплиці.
Через три тижні після висаджування рослин обірвали
перші три листки. Через 10 днів — ще три листки. Коли
наливалася китиця, під нею лишали один листок, нижні обривали. З кожною наступною китицею видаляли листя знизу.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДІВ
КОРВІНУС F1 потужно віддає ранній урожай, має
лежкі плоди. Це гібрид із невеликим листовим апаратом,

стійкий до хвороб, найбільш затребуваний та найбільш
прибутковий на початку травня. Станом на 14 травня
з квадратного метра фермер отримав 2,5 кг томатів цього
гібрида на суму 84,7 грн. За перший збір, який провели
6 травня, зняли 0,3 кг/кв. м, на той момент закупівельники
платили 40 гривень за кілограм плодів. Під час другого збору 10 травня зняли 0,72 кг/кв. м, ціна становила
41 грн/кг. Третій збір провели 14 травня, зібрали 1,44 кг
з квадратного метра за ціною 30 грн/кг.
ІГІДО F1 продемонстрував дуже однорідні та якісні
плоди популярного сегменту 160–200 г, які охоче купують
торговельні мережі. Його рослини добре переносили спеку і дали ранній та рясний урожай. До 10 червня з кожного
куща зняли чотири китиці вагою від 850 до 900 грамів.
МЕЙШУАЙ F1 — рожевий томат із технологічними
якостями червоного. Гібрид поєднав ранньостиглість,
малиново-рожевий колір, смак та щільність плодів, стійкість до широкого спектра захворювань і розтріскування,
високу врожайність. Вага плоду становить 200–250 г,
без зеленої плями. Гібрид універсальний: його можна
вирощувати як ранній, так і в подовженому або в другому
обороті. До початку другої декади червня кожен кущ дав
по три китиці вагою від 800 до 900 грамів.
КАННА 218 F1 зав’язав на кущі до 50 рожевих, смачних, щільних плодів вагою 170–180 грамів. Плоди не
розтріскувалися від коливання вологості, тому гібрид
можна рекомендувати для другого обороту. Урожай
до 10 червня з кожної рослини становив чотири китиці
вагою по 600 грамів.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ГІБРИДИ
Анатолій Янчук, керівник відділу розвитку овочевих культур компанії «Монсанто-Україна», та фермер Юрій Чорний також відзначили ще три гібриди
томатів.
В умовах фермерських теплиць, де нерідко спостерігаються високі температури, гарні результати дає Матіас F1.
Цей біф вагою 250–350 грамів має насичене забарвлення,
він невибагливий у виробництві, толерантний до спеки.
Оскільки гібрид ранній, його рекомендують висаджувати
в першому обороті.
Також для першого обороту рекомендують Матіссімо F1. Він ранній, добре зав’язується, не має пропусків,
характеризується високою врожайністю та якістю плодів.
Крім того, плоди гібрида добре забарвлюються за низьких
температур у другому обороті.
Ранньостиглий гібрид Хіларіо F1 показав чудову врожайність: кожна рослина зав’язала по вісім китиць, на
кожному кущі достигають від 40 до 50 плодів вагою
100–120 г.

Олег Тараненко, директор компанії «Олан Агро»
— Із відкриттям Excellence Center Greenhouse
Technology бренди De Ruiter та Seminis наблизилися до
овочівників. Фермери приїздять сюди, спостерігають
за рослинами, отримують консультації наших фахівців.
Коли виробники на власні очі побачили наші гібриди
Корвінус F1, Мейшуай F1 та Ігідо F1, став зростати попит
на відповідне насіння. Тепличників стримує загальна
економічна ситуація в Україні і невисокий попит на
тепличну продукцію. Але ми не зупиняємося, працюємо, впроваджуємо передові технології, нові гібриди. Ми
віримо в українське тепличне господарство та фермерів.
Анатолій Янчук, керівник відділу розвитку овочевих
культур компанії «Монсанто-Україна»:
— На початку весни ми зареєстрували багато новинок,
наприклад рожевий біф-томат Мейшуай F1. Побачивши
його на власні очі, виробники були дуже зацікавлені,
багато розпитували про цю рослину. І не дивно, адже
Мейшуай F1 мало відрізняється від рожевого преміумтомату для скляних теплиць Томімаро Мучоо.
Чудові результати показав ще один гібрид — Матіссімо F1. Його плід щільний, яскраво забарвлений, стійкий до
розтріскування. Після двох років випробувань ми можемо
впевнено сказати, що він приживеться на теренах України.
«Монсанто» звертає багато уваги на селекцію, впровадження та тестування нових гібридів для плівкових теплиць.
В Україні ми стрімко розвиваємося, займаємо приблизно
10% ринку і маємо потенціал подвоїти цей показник.

