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бесплатных объявлений

Регистрируйтесь! Продавайте!
Покупайте!
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СЕМЕНА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Название гибрида Фирма 
производитель

Вегетационный 
период, дней

Потенциальная уро-
жайность, ц/га Категория семян Цена 1 т посевного 

материала, грн
Ясон

Институт 
им. В.Я.Юрьева 

г. Харьков

107-108 41,6 экстра 48000

Форвард 105-108 42,0
экстра

стандарт
60000
50000

Златсон 105-106 47,3
экстра

стандарт
60000
50000

Армагеддон* «Кволити Кропс», 
Румыния

100-105 54,0
экстра

стандарт
2100 п.е.
1900 п.е

Бонд** 110-120 45,0 экстра 1600 п.е.
Соняшний настрій** ВНИС г. Киев 98-103 48,0 экстра 1600 п.е

Цезарь
Майсадур-Сименс, 

Франция
110-112 55,0

экстра
стандарт

70000
60000

Рими* Институт овощевод-
ства и полеводства 
«NS SEME», Нови 

Сад, Сербия

108-114 55,0 экстра 2400 п.е.
Днестр* 107-111 45,0 экстра 1800 п.е.

НС Сумо 217** 110-112 48,0 экстра 2400 п.е.
НС Х 2652** 106-109 55 экстра 2400 п.е

СЕМЕНА СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
СУР (суперультра-

ранний) Всероссийский 
НИИ масляничных 

культур 
им. В.С. Пустовойта 

г. Краснодар

74-78 30,0 экстра 40000

Р-453 (Родник) 77-82 32,8 экстра 40000

Кондитерские:
Лакомка 84-88 35,0 экстра 35000
Орешек 103-104 35,0 экстра 35000
Хуторок 96-98 36,5 экстра 35000

СЕМЕНА СОРТОВ КУКУРУЗЫ
Харьковский 295МВ 110 110 экстра 12000

Солонянский 110 110 экстра 12000
*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га., 
** Стойкий к действию Експресса 75(Гранстар) 30г/га. 
Лицензия АВ №327342 от 20.12.2007 г.

Для постоянных клиентов
действуют накопительные скидки!
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З кожним роком інтерес до біотехнологій зростає.
Тож наша розмова про цю альтернативну агрономію 

з директором науково-виробничого центру «Енергія» Деркачем Володимиром Євгеновичем.
Незабаром весна. Тому зараз, сільгоспвиробники зосе-

реджуються на виборі технологій по вирощуванню сільсь-

когосподарських (с/г) культур, які могли би забезпечити їм 

оптимізацію затрат при збільшенні врожайності, покращен-

ні якості виробленої продукції. Як свідчить досвід, госпо-

дарства, які в основу своїх технологій взяли біопрепарат 

КЛЕПС, цю оптимізацію забезпечили, тому я би порадив 

усім, хто не знайомий з препаратом, застосувати його 

і в цьому переконатись. Інтенсивна система землеробства 

передбачає застосування великої кількості аміачної селітри 

та недешевих хімічних засобів захисту рослин. В той час, 

як альтернативні до неї біотехнології дають можливість їх 

значно зменшити. Біопрепарат КЛЕПС належить до таких 

біотехнологій, а його властивості бути одночасно біодобри-

вом, біостимулятором та біопестицидом дали можливість 

забезпечити цю оптимізацію затрат для с/г виробника.

Володимире Євгеновичу: які поради Ви надали б 
аграріям на початку весняних робіт стосовно застосу-
вання препарату КЛЕПС?

Перші весняні роботи користувачі препарату починають 

з обробки посівів озимих культур по листової поверхні, коли 

середньодобова температура становить близько 5–7 гра-

дусів тепла. Азотофіксуючи бактерії препарату, після оброб-

ки по листу, заглиблюються в середину рослини і починають 

постачати їй дуже необхідний на цей час біологічний азот, 

Це дає поштовх ростовим процесам і вже на третій день по-

сіви набувають темно-зеленого кольору. Препарат КЛЕПС 

сумісний з багатьма препаратами, у тому числі з гербіци-

дами і інсектицидами. Тому, с/г виробники, щоб отримати 

максимально вигідний ефект від його застосування, в ба-

кову суміш для обприскування, крім препарату КЛЕПС, за-

лучають ще інші препарати та добрива. Для прикладу, таку 

бакову суміш як —  карбамід (5–7 кг) + гербіцид + КЛЕПС 

(20–25 мл) + мікродобривава —  сьогодні аграрії широко 

застосовують майже в усіх регіонах України. Карбамід, як 

постачальник азоту, діє на рослину практично зразу, тому 

при обробці рослин по вегетації вони набувають зеленого 

кольору вже в перший день. Згодом ефект дії карбаміду на 

рослину зменшується, а дія азотофіксуючих бактерій пре-

парату, навпаки, з кожним днем зростає. Мікродобрива, як 

і препарат КЛЕПС рекомендовано застосовувати у критичні 

періоди розвитку рослин, коли вони особливо потребують 

посиленого живлення, тому їх сумісне застосування суттєво 

впливає на розвиток рослин і на урожай в цілому. На жаль, 

серед фермерів, є такі, що разом з препаратом КЛЕПС, 

на початку весни, застосовують велику кількість селітри. 

В цьому немає ніякого сенсу, тому що при використанні пре-

парату економія мінеральних азотних добрив може дорів-

нювати 70% і більше (залежно від грунту). Максимальний 

ефект препарат дає на фоні стартової норми азоту 30 кг/га 

діючої речовини, тому, усім бажаючим застосовувати міне-

ральні азотні добрива рекомендуємо норму яка дорівнює не 

більше 100 кг селітри на гектар.

На яких с/г культурах користувачі препарату мають 
найбільший ефект?

Біопрепарат КЛЕПС —  універсальний препарат. Чітке 

та послідовне дотримання рекомендацій технології по за-

стосуванню препарату в повному обсязі дає можливість 

споживачам препарату гарантовано отримати гарний 

врожай і прибуток практично на усіх с/г культурах, у тому 

числі овочевих. Добрі відгуки від застосування препарату 

надходять від господарств, де вирощують такі культури як 

зернові, круп’яні та технічні.

Урожайність зернових, круп'яних та технічних культур 

в результаті оптимізації азотного живлення, регуляції росту 

та попередження захворювань, збільшується (залежно від 

культури) до 30%, а для овочевих культур до 40% і більше.

Як впливає застосування препарату КЛЕПС у с/г на 
зменшення хімічного навантаження при вирощуванні 
с/г культур?

Зменшення хімічного навантаження в с/г, вирощування 

екологічно чистих продуктів та відродження родючості зе-

мель —  це була мета розробників препарату КЛЕПС і вони, 

як свідчить досвід, цю мету виконали.

Препарат, як альтернатива агрохімічним засобам виро-

щування сільськогосподарської продукції, дав можливість 

фермерським господарствам значно зменшити потребу 

в мінеральних добривах та хімічних засобах захисту рослин 

від хвороб. Це стало можливим завдяки властивостям пре-

парату виступати в якості біодобрива, біостимулятора та за-

собу захисту рослин. При застосуванні препарату потреба 

в азотних добривах значно зменшується, а потреба в хіміч-

них протруйниках (за малим винятком) та стимуляторах 

росту відпадає повністю. Це і є основні фактори, які дають 

аграріям значну економію коштів, сприяють відродженню 

грунтів та покращенню стану навколишнього середовища.

Чи доцільно застосовувати КЛЕПС на невеликих 
фермерських господарствах, дачних та присадибних 
ділянках?

Безперечно. Універсальність препарату дозволяє неве-

ликим господарствам отримати якісну продукцію і значний 

економічний ефект практично при вирощуванні усіх с/г 

культур, адже потреба в мінеральних добривах та хімічних 

засобах захисту рослин для них значно зменшиться, а ви-

трати на придбання препарату будуть на порядки нижче, 

ніж рівноцінні по ефекту агрохімікати. При цьому забезпе-

читься виробництво здорової для вживання с/г продукції, 

яка не буде мати шкідливих залишків агрохімікатів. Таким 

чином, цей препарат для таких споживачів буде не тільки 

корисним з точки зору економії, екології, а і буде сприяти 

відродженню родючості їх земель. Доречі, користувачі пре-

парату мають можливість отримувати препарат зі зниж-

кою, яку ми вже традиційно проводимо в кінці і на початку 

року. Вона може становити від 10 до 30% вартості препа-

рату, залежно від кількості і місяця його придбання. Більш 

детальнішу інформацію можна отримати на сайті.

На завершення хотілось би побажати нашим то-
варовиробникам добрих цін на с/г продукцію і гарних 
врожаїв з препаратом КЛЕПС.

Тел. (044) 253–82–88, 253–99–04
(067) 445–20–77, (050) 991–86–12

З ЛЮБОВ'Ю ДО ЛЮДЕЙ І ПРИРОДИ

Науково виробничий центр „Енергія”
м. Київ-24, вул. Лютеранська, 30

www.kleps.com.ua, energia90@ukr.net
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ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ КОМПАНІЇ «СЕЛЕКТА» – 
ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ 

ДЛЯ ЗОНИ РИЗИКОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Приватне підприєм-

ство «Агрофон», Гене-
ральний директор Cтеп-
чук Тарас Миколайович

(Одеська обл., Балтсь-

кий р-н).

Приватне підприємство 

«Агрофон» було створене 

у березні 2010 року й ос-

новними напрямками його 

діяльності є вирощування 

зернових культур (озима 

пшениця, кукурудза), бобо-

вих культур (горох) і олійних культур (рапс та соняш-

ник).

На сьогоднішній день в обробітку підприємства 

знаходиться 6300 га землі, з яких близько трети-

ни від загальної площі займають посіви кукурудзи. 

Підприємство знаходиться в зоні ризикованого зем-

леробства, а відтак, поряд зі стандартною техноло-

гією вирощування кукурудзи ми практикуємо її по-

сів у ранні строки та вибираємо гібриди кукурудзи 

ранньої групи стиглості, які ще до серпневої спеки 

повністю формують високий врожай. При цьому, 

факторами отримання високих врожаїв вважаємо 

добрива, агротехніку та насіннєвий матеріал.

За час своєї діяльності ми спробували гібриди 

кукурудзи різних насіннєвих компаній і зупинили 

свій вибір на тих гібридах кукурудзи, які відзнача-

ються високою врожайністю та гарною вологовідда-

чею. У 2016 році, за сприяння Лужановського Ан-

дрія (прим. —  Регіональний представник ТОВ НВКФ 

«Селекта» в Одеській області), нами було посіяно 

в порядку демонстраційних посівів п’ять гібридів ку-

курудзи української компанії «Селекта» —  Кредо, 
Легенда, Корвет, Форвард, Зелений. Вказані гі-

бриди приємно здивували тим, що за своєю врожай-

ністю не поступились гібридам кукурудзи іноземної 

селекції, в деяких випадках навіть перевищили їх, 

чого ми вже давно не чекали від української селек-

ції. До того ж, гібриди кукурудзи «Селекти» вигідно 
вирізняються серед різноманіття інших гібридів ку-
курудзи швидким стартовим темпом росту, гарним 
розвитком та урожайністю. Ще одним приємним 

сюрпризом стала ціна посівного матеріалу компанії 

«Селекта», яка на сьогоднішній день дає змогу 

українським товаровиробникам отримувати як гарні 

врожаї, так і гарні прибутки.

Салатов Михайло Вік-
торович, одноосібник

(Одеська обл., Лю-

башівський р-н).

Я займаюсь сільським 

господарством не так дав-

но —  близько 3-х років. 

Площа землі, яка знахо-

диться в моєму обробітку 

на сьогоднішній день є не-

великою, проте вже цього 

року я планую її збільшити.

Основним напрямком 

моєї діяльності є рослинни-

цтво, а саме вирощування пшениці, ячменю, куку-

рудзи та соняшнику. При цьому, посіви кукурудзи 

займають близько 25% площі у загальній структурі 

посівів. Технологія вирощування —  мінімальний об-

робіток землі, внаслідок чого я здійснюю виключно 

дискування землі.

У 2015 році на спеціалізованій виставці 

«Агро-Сфера» (м. Одеса) я познайомився з ком-

панією ТОВ НВКФ «Селекта» та її продукцією й вже 

у 2016 році придбав гібрид кукурудзи Полтава. 

Вказаним гібридом кукурудзи залишився дуже за-

доволеним, оскільки незважаючи на зону ризико-

ваного землеробства, у якій я господарюю, гібрид 

Полтава чудово проявив себе у період холодної 

весни, а потім спекотного літа. Минулого року він 

сформував врожай на рівні 80 ц/га, що забезпечи-

ло мені гарні прибутки. Що ще б хотілось відміти-

ти —  з огляду на мінімальну обробку мною землі та 

бажання в наступному застосовувати технологію 

No-Till, вибір гібриду кукурудзи Полтава компанії 
«Селекта» підходить для мене якнайкраще, оскіль-
ки він пристосований як до стандартної технології 
вирощування, так і до технології нульового обробіт-
ку ґрунту.

Якщо б мене запитали: чи рекомендував би 

я продукцію ТОВ НВКФ «Селекта» іншим товарови-

робникам —  я б чесно відповів —  ТАК, оскільки на це 

є наступні причини: якісне насіння, високий та ста-

більний врожай, а ще —  розумна ціна гібридів куку-

рудзи та доступність придбання.
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Широко відомо, наскільки важливим є добрення рослин 

на початкових етапах розвитку. Доведено, що застосуван-

ня стартового (припосівного) добрива посилює поглинання 

елементів живлення рослинами, причому навіть на ґрунтах, 

які забезпечені доступними формами елементів живлен-

ня рослин вище низького рівня. На сьогодні такі добрива 

(як гранульовані, так і рідкі) вносять разом з посівом пере-

важно методом «5х5» (5 см вниз та 5 см вбік). Така дистан-

ція обумовлена, передусім, великим ризиком опіку молодих 

корінців, що проростають, надмірною концентрацією добри-

ва. Тобто, розміщення надлишкової кількості добрив в кон-

такті з насінням, може зашкодити проросткам. Але аграрна 

наука не стоїть на місці, і в світовій агрономічній практиці 

набуває широкого використання внесення сучасних безба-

ластних РКД, що виготовляються з високочистої сировини, 

з низьким вмістом шкідливих домішок. Такі добрива мають 

низький сольовий індекс, не містять баластних солей і саме 

такий клас добрив можливо вносити безпосередньо в зону 

висіву насіння (у відповідних нормах). Ця технологія отрима-

ла назву POP-UP (в перекладі: поштовх, стрибок).

Молоді паростки, які мають гарне живлення, будуть кра-

ще протистояти шкідниками та хворобам, а маючи потуж-

ний старт, зможуть ефективно конкурувати з бур'янами. 

Таке стартове живлення особливо ефективне у холодному 

ґрунті, тобто при умовах, коли поглинання ускладнено че-

рез низьку доступність елементів живлення. У стартовому 

живленні фосфор є основним поживним елементом, оскіль-

ки він практично не рухливий у ґрунті, а за температури 

менше ніж +14оС майже не засвоюється, але саме фосфор 

вкрай необхідний для росту коренів. Невелика кількість 

азоту в стартовому добриві має дві вигоди для паростків: 

забезпечує раннє азотне живлення рослинам, не викли-

каючи пошкодження та посилює поглинання фосфору. 

Додавання калію також дає позитивний ефект у поглинанні 

фосфору та транспортуванні поживних елементів. Можливо 

також додавання мікроелементів у бакову суміш або наступ-

не позакореневе їх внесення.

Агрономам та агрохімікам давно відомо, що фосфор є 

одним із проблемних елементів в побудові збалансованої 

системи живлення рослин. Переважна частина фосфору 

практично не доступна через низьку розчинність фосфатів 

заліза, алюмінію та кальцію та інших сполук, що призводить  

до ситуації, коли фосфор може бути присутнім у відносно 

За умови вико-

ристання високочи-

стих безбаластних 

добрив з низьким 

сольовим індексом, 

можливо провести 

точне внесення по-

живи безпосеред-

ньо в місці проро-

стання насіння за 

POP-UP техноло-

гією, що приведе до 

насичення ризос-

фери елементами 

живлення, а, отже. 

будемо мати потужний початковий розвиток рослини і, як результат, в по-

дальшому значне підвищення врожайності.

Рідкі добрива дуже 
відрізняються за своїми 
характеристиками (сольовим 
індексом, наявністю домішок, формами фосфору), 
і не всі вони підходять для використання 
за POP-UP технологією.

Коефіцієнт використання фосфору 
по технології POP-UP може бути 
до 40 раз в вищий порівняно 
з основним внесенням!!!!!!!

POP-UP технологіяPOP-UP технологія
стартового живленнястартового живлення

Тепер і в Україні.

НВК "Квадрат" (Полянчиков С.П., Ковбель А.І., 
Побережник В.Й. та ін.)

великих кількостях, і при цьому бути дефіцитним для рослин 

в різних агроекологічних умовах. Низька доступність фос-

фору часто є лімітуючим фактором підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур. Через низьку рухливість, за-

своєння доступного фосфору кореневими волосками мож-

ливе з відстані 1–2 мм від них.

Результати досліджень поглинання фосфору рослина-

ми (зокрема, Föhse, Claassen and Jungk, 1991) показують, 

що кореневі волоски є основним фактором у ефективно-

му надходженні фосфору з ґрунту в рослину. Це є одним 

із завдань селекціонерів при створенні фосфор-ефективних 

сортів. Фактично кількість фосфору, що рослини поглина-

ють з ґрунту, обмежено концентрацією фосфору на поверхні 

розділу коріння-ґрунт (див. мал.). Це означає, що корінням 

потрібно рости для 

досягнення контак-

ту з ґрунтом, з якого 

вони можуть поглина-

ти фосфор. Особливо 

це важливо на ґрунтах 

з дефіцитом фосфору.

Рідкі добрива на основі 100% ортофосфатів починають діяти та засво-
юватись одразу після внесення навіть у холодному ґрунті, на відміну від 
добрив на основі поліфосфатів, які безпосередньо не можуть засвоюва-
тись рослинами, а стануть доступними лише після процесу гідролізу, що 
в холодному грунті може тривати багато тижнів.

• Фосфор практично нерухливий 
у ґрунті (за різними джерелами не 
більше 0,1–0,15 мм за добу).
• Засвоюється корінням лише з не-
великої відстані (1–2 мм).
• Коренева система контактує лише 
з 5–10% об’єму ґрунту, кореневі 
волоски відіграють у поглинанні 
фосфору головну роль.
• Фосфор погано засвоюється при 
низьких температурах ґрунту 
(менше ніж +14оС).

• Відхилення рН грунту у будь-який 
бік може в декілька разів знизити 
ефективність (зв’язування фосфо-
ру у недоступні форми).
• Низький рівень гумусу (органічної 
речовини) суттєво зменшує мож-
ливість переходу недоступних форм 
фосфору у доступні, а наявність 
органічних аніонів у кореневих ви-
діленнях —  навпаки.
- Обмежене засвоєння через листя.

Для довідки: POP-UP —  технологія внесення добрив, 
полягає в безпосередньому їх внесенні в зону висіву з ме-
тою дати рослинам ранній розвиток. Для цього використо-
вується спеціальний клас високочистих безбаластних рід-
ких добрив на основі 100% ортофосфатів для швидкої дії.

Профіль
концентрації 

фосфору 
біля коріння

Будемо раді відповісти на Ваші 
запитання та зауваження.

ТОВ «НВК «КВАДРАТ»,                                                                                                                                       
(050) 320-24-66, 

(067) 000-24-66, (057) 736-03-43                                                                                                  
s-p-p@i.ua
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Сорго цілком можна розглядати як альтернативу кукурудзі.

За походженням сорго — це тропічна рослина. І, хоча насіння 

сорго починає проростати при +10 °C, все одно, оптимальна 

температура для росту та розвитку знаходиться в межах 25–

30 °C, тоді як для кукурудзи 20–23 °C. В фазу викидання воло-

тей температуру в 40–45 °C сорго переносить без негативних 

наслідків. Цьому засвідчує найменший 

коефіцієнт транспірації — 150–200 оди-

ниць. При пересиханні грунту, рослини 

впадають в анабіоз, коли появиться оп-

тимальні умов — відновлюють вегета-

цію. Тому сорго і є найбільш жаростій-

кою та посухостійкою культурою.

В той же час, сорго дуже чутливе до 

зниження температури та заморозкам, 

особливо в фазу цвітіння, коли вже при 

–1 °C наступає повна загибель рослин, 

а сходи гинуть при –2–3 °C.

Враховуючи чутливість даної культу-

ри до низьких температур, посів сорго 

слід починати тоді, коли температура 

ґрунту на глибині загортання насіння 

досягне 14–16 °C. Висів насіння сор-

го в непрогрітий ґрунт (7–8 °C) може 

призвести до того, що насіння спліс-

нявіє, довго не проростатиме, сходи 

будуть зріджені, а посів заросте бур’я-

нами. Краще зробити перерив після по-

сіву усіх ярових культур, налаштуватися 

і спокійно висівати сорго.

До ґрунтів сорго невибагливе й може рости на важких 

суглинках або легких піщаних. Сорго не переносить холодних, 

заболочених ґрунтів й погано росте на кислих ґрунтах. Ця 

культура здатна рости на засолених й солонцюватих ґрунтах, 

при концентрації солей в два рази вище, ніж потребує куку-

рудза. Сорго є основним засобом від вторинного засолення 

(це стосується земель на поливі), виносячи з грунту від 30 до 

75 т/га солей.

Сорго можна висівати після будь-яких культур польової 

сівозміни, але на полях, чистих від бур'янів. Кращими попе-

редниками вважаються озимі: пшениця, ячмінь та ріпак. За-

довільним попередником вважається кукурудза. Сорго може 

бути в монокультурі 2–3 роки. Гарні результати мають з сорго 

на цілинних та заплавних землях.

Обробіток ґрунту на полях, які плануються під посів культу-

ри, слід направити на знищення бур’янів, вирівнювання ґрунту 

та накопичення вологи. Але сорго не вибагливе до використан-

ня за технологій No-Till, Strip-Till, мінімальній чи традиційній.

Посів сорго, як уже відмічалось раніше, слід починати не 

раніше прогріву ґрунту до температури 14–16 °C на глибині 5 см.

Найкращими способами посіву сорго вважаються пунктир-

ний з шириною міжрядь 45 або 70 см. Діаметр зернини 3 мм, 

Показники Прайм Даш Е Спринт 2
Спринт W 

341/22
Чудовий 

ВМР
Силос 
700Д

Призначення зернове зернове зернове зернове
силос/
зерно

силос/
зерно

Колір зерна червоне бронзове червоне біле червоне біле
Період вегетації (днів) 105-115 110-120 115-120 115-125 115 120
Період від сходів до цвітіння, днів 50-55 48-51 56-59 55-60 65-70 65-70
Середня висота рослини (см) 100-110 100-115 110-120 110-120 180-220 180-250
Потенційна урожайність, т/га 11 12 13 12 60/3 65/6
Коефіцієнт кущення від 2 до 3 від 2 до 6 від 2 до 4 від 2 до 6 від 2 до 5 від 2 до 3
Енергія стартового росту 8 9 7 7 8 8
Стійкість до полягання 9 8 8 9 9 9
Стійкість до стресових умов 8 9 8 9 9 9
Обмолочуваність 9 9 9 8   
Рекомендована густота до зби-
рання (тис./га)

180 160 150 120 200 200

Сажка 7 9 9 9   
Гельмінтоспоріоз 9 8 9 9   
Фузаріоз 8 8 9 8   
ВКМК 8 9 9 9   
НБР 7 9 9 9   
Стійкість до біотипів попелиці 
(афіди) 

- С&E С&E С&E   

Основне в вирощуванні 
революційного сорго

В умовах жорсткої ринкової конкуренції сільгоспвиробники постійно ведуть пошук найбільш придатних 
сільгоспкультур для певних умов вирощування. Враховуючи, що значна частина України знаходиться в 
зоні ризикованого землеробства, спектр таких культур суттєво звужується. В той же час, у сприятливих 
зонах вирощування є дуже багато ґрунтів, де традиційні культури не завжди дають бажаний результат.
Однією з таких альтернативних культур цілком слід розглядати сорго. Культура сорго володіє великою 
пластичністю, через що легко пристосовується до ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Саме тому 
воно має широкий ареал поширення – від тропічних, пустельних і напівпустельних кліматичних зон до 

помірних і зволожених широт.

що дозволяє використовувати соняш-

никові диски. В першу чергу це зумов-

лено кращими можливостями контролю 

бур’янів в посівах, шляхом проведення 

міжрядного обробітку. Однак сплошний 

посів сорго також можливий.

Оптимальну густоту стояння рослин 

можна встановити тільки для конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов. З нашого до-

свіду оптимальною густотою для гібридів 

Нусід є 120 тис. рослин — на збирання 

забезпечує 7–9 т/га. Мінімальний рівень 

густоти для сорго 80 тис. рослин.

Сорго добре відкликається на по-

кращені умови мінерального живлення, 

особливо на бідних ґрунтах. В літературі 

існувала думка про те, що сорго, во-

лодіючи потужною кореневою системою 

і високими її засвоюючими здібностями, 

взагалі не потребує добрив. Це помил-

кове уявлення призводило до того, що 

під цю культуру не вносилось достатня 

кількість добрив. Однак, для розкриття 

його високих потенційних можливостей 

необхідний комплекс заходів, в тому чис-

лі і внесення порівняно високих доз NPK.

На формування одного центнера зерна, в залежності від 

кліматичних факторів, сорго витрачає азоту — 1,7–3,6 кг, фос-

фору — 0,45–0,95 кг, калію — 1,8–2,6 кг, кальцію — 0,8–1,2 кг, 

магнію — 0,7–0,9 кг

Азотно-фосфорні добрива краще вносити у передпосів-

ний обробіток на глибину 5–8 см, або одночасно з посівом. 

При внесенні одночасно з посівом, азотно-фосфорні добрива 

обов’язково необхідно вносити в стороні й на більшу глибину, 

ніж насіння. Внесення добрив разом з насінням негативно впли-

ває на польову схожість. Вона знижується на 15%, а в вологі 

роки й більше.

Боротьба з бур’янами може проводитися за допомогою 

агротехнічних або хімічних заходів. При використанні агротех-

нічних заходів проводять: досходове боронування, посходове 

боронування та міжрядні культивації. Однак при плануванні 

проведення посходових боронувань, норму висіву насіння 

необхідно збільшити на 24–30%.

Застосування більш широкого спектру посходових гербіцидів 

стало можливе завдяки обробці насіння антидотом. Тому, крім 

гербіцидів для контролю широколистих бур’янів, таких як 2,4-

Д, Агрітокс, Прима, Пік, Банвел, Цитадель, стало можливим 

використання Примекстра Голд та Дуал Голд.

Самим шкодочинним шкідником на посівах сорго є злакова 

попелиця. Якщо не проводити боротьбу (особливо в посушливі 

роки), вона може знищити 30–50% врожаю. В таких випадках 

слід використовувати протруювання насіння Круїзером, що 

дозволить захистити рослини до 6 листка. По вегетації пра-

цюємо інсектицидами в комплексі з прилипачем, не даємо 

попелиці опуститися в пазуху листка, що дозволить економити 

на кратності обробок.

Збирання сорго проводять прямим комбайнуванням. Перед 

збиранням врожаю за 12–14 днів рекомендується провести 

десикацію Реглоном або іншими препаратами. Бажано не 

допускати тривалого перестою після дисикацї.

Врожайність перспективних гібридів сорго Ліберті (біле), 

Домінатор (червоне), Енфорцер (бронзове) в Україні у 2016 

році, які створені Австралійським селекційним підрозділом 

компанії Nuseed.

Показник Кукурудза Сорго
Транспіраційний коефіцієнт 300 150
Ґрунт найкращий маргінальний
Засолення 0 0,8%
Холодостійкість, t °С загибелі -3 -1
Посухостійкість, днів 7 14
Жаростійкість, t °С 45 55
Припинення росту, t °С нижче 15 20
рН 5,5-7 5-7
Ксерофіт (відростання) 0 2-3 укоси
Коренева система В орному шарі Проникає на 2-2,5 м.
Протеїн, % 12 16
Конкуренція з бур'янами 0 після 6 листка
Кущення рослини, утворення стебел 0 до 7
Затрати на насіння, $/га 100 40

Ігор Гаврилюк

Представник по Україні:

Моб.: +38 (050) 445-59-55

Igor.Gavrilyuk@ua.nuseed.com
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Биологический 
инсектоакарицид «СЕЗАР»

В июне 2016 года ЧП «Агро-Защита» был выпущен новый препарат 
Сезар, который был успешно опробован фермерами и простыми 
дачниками в борьбе с различными вредителями растений. Р

ТУ У 24.2-31374036-005-2009, 
свид-во о госрегистрации А №02156, 

патент №46837

Производитель: ЧП «Агро-Защита»
67613, Украина, Одесская обл., Беляевский р-н 
с. Васильевка, ул. Калинина, 27
тел.: (048)-705-48-10; факс:(048)-705-48-11
моб. тел.: 067 484-03-72; 050 416-43-33, 097 012-43-33
www.agro-zahist.com.ua, e-mail:agrozahist@bk.ru

Частное предприятие получило поло-
жительные отзывы из Ивано-Франковской, 
Хмельницкой и Винницкой областей, где 
этот препарат применяли для защиты садов 
от вредителей. Препарат хорошо проявил 
себя в борьбе с колорадским жуком в Вин-
ницкой области, хорошо сработал по овощ-
ным и зерновым культурам в Херсонской, 
Николаевской и Запорожской областях. Мы 
надеемся, что в этом году Сезар будет еще 
больше востребован сельхозпроизводите-
лями и уважаемыми дачниками, ведь этот 
препарат так необходим для защиты уро-
жая от вредителей.

Сезар – это биологический инсекто-
акарицид широкого спектра действия. 
Препарат предназначен для опрыскива-
ния сельскохозяйственных культур и де-
коративных растений против таких вре-
дителей как: растительноядные клещи, 
колорадский жук, репная и капустная бе-
лянка, капустная совка, пилильщики, ли-
стовертки, гусеницы, букарка, казарка, 
хрущ, плодожорка, пяденицы, табачный 
и калифорнийский трипсы, все виды тли, 
клоп-черепашка и многих других. Препа-
рат также препятствует проникновению 
патогенов, подавляет проникшие болез-
нетворные микроорганизмы.

По всем вопросам обращайтесь к производителю:

Препарат не накапливается в плодах 
и растениях, не загрязняет окружающую 
среду, не вызывает привыкания у вреди-
телей. Применять препарат можно в мо-
мент созревания плодов. Срок ожида-
ния – 24 часа.

Принцип действия: препарат, про-
никая в организм вредителей кишечным 
или контактным путем, нарушает переда-
чу нервных импульсов у вредителей, что 
приводит к их параличу и гибели. Уже че-
рез 6-8 часов после обработки, грызущие 
вредители перестают питаться, а сосущие 
– через 12-16 часов. Гибель вредителей 
наступает на 2-3 сутки, максимальный эф-
фект достигается на 5-7 сутки.

Препарат безопасен для полезных на-
секомых, но средне опасен для пчел, по-
этому опрыскивать во время цветения 
нельзя.

Невысокая цена и 
маленький расход 

тоже должны 
порадовать тех, кто 
будет использовать 

Сезар на своих 
участках.
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щадків – 5,59 т/га, підвищення продуктивності становило 0,25 т/га 
або 4,7 % (табл. 3).Серед варіантів, де використовували для сівби 
насіння, отримане без застосування досліджуваного препарату, 
вищу урожайність (6,04 т/га) отримано при поєднанні обробки 
насіння та обприскуванні рослин. Приріст до контролю становив 
0,70 т/га (13,1 %). Посіви, де використовували в якості посівного 
матеріалу насіння нащадків, вищу продуктивність забезпечили 
при обробці насіння (6,16 т/га) та за обробки насіння у поєднанні 
із обприскуванням посівів (6,18 т/га), що більше за контроль на 
0,82 та 0,84 т/га (15,4 та 15,7 %) відповідно.
3. Вплив препарату «Грейнактив-С» на продуктивність посівів сої.

Використання препарату Грейнактив-С сприяло підвищенню 
адаптивності рослин ранньостиглого сорту сої до умов посухи, 
що на час збирання забезпечило більшу кількість рослин на оди-
ниці площі і, відповідно, їх виживаність. Так, якщо у варіанті без 
використання «Грейнактив-С» (контроль) кількість рослин перед 
збиранням становила 60 шт./м2 при виживаності рослин 78,9 %, 
то залежно від походження насіння та способу застосування да-
ного препарату, рослини сої забезпечували підвищення густоти 
стеблостою на 4-12 шт./м2 або 6,7-20,0%.

Табл.3. Урожайність ячменю ярого сорту Созонівський, т/га

Табл.4. Урожайність сої ранньостиглого сорту Медея 
залежно від використання препарату «Грейнактив-С», т/га

Варіанти

Походження

Насіння 
отримане без 
застосування 

препарату

Насіння нащадків, 
отримане із засто-

суванням препарату 
«Грейнактив-С»

Контроль 2,01 2,42

Обробка насіння 
препаратом «Грей-
нактивС»

2,13 2,44

Обробка насіння пре-
паратом «Грейнак-
тив-С» + обприску-
вання посівів у фазу 
бутонізації препара-
том «Грейнактив-С»

2,52 2,66

Середнє 2,22 2,51

НІР
05

0,10

В умовах 2015 р. соя у контрольному варіанті (без обробки 
препаратом «Грейнактив-С») формувала врожайність на рівні 
2,01 т/га. Передпосівна обробка насіння препаратом «Грейнак-
тив-С» сприяла підвищенню урожайності сої на 0,12 т/га або 
6,0%, а у поєднанні з обприскуванням рослин у фазі бутонізації – 
на 0,51 т/га або 25,4% (табл. 4).

Вирощування насіння нащадків дає можливість отримати 
урожайність на рівні 2,42 т/га, при обробці його перед сівбою 
препаратом «Грейнактив-С» – 2,44 т/га, а поєднання обробки 
насіння з обприскуванням рослин у фазі бутонізації – 2,66 т/га. 
Порівняно з контролем приріст становить 0,41; 0,43 та 0,65 т/га 
або 20,4; 21,4 та 32,3 % відповідно.

Таким чином, регулятор росту «Грейнактив-С» позитивно 
впливає на ріст і розвиток рослин, підвищує стійкість рослин 
зернових культур та сої до стресових умов вирощування, по-
значається на формуванні елементів індивідуальної продуктив-
ності та кінцевій врожайності досліджуваних культур.

Використання насіння нащадків ярого ячменю та сої, які 
були отримані від використання препарату «Грейнактив-С» 
в умовах 2015 року забезпечувало формування вищого рівня 
продуктивності даних культур.

Варіанти

Походження

Насіння от-
римане без 
застосуван-

ня препарату

Насіння нащадків, 
отримане із засто-

суванням препарату 
«Грейнактив-С»

Контроль 2,01 2,42

Обробка насіння 
препаратом «Грей-
нактивС»

2,13 2,44

Обробка насіння пре-
паратом «Грейнак-
тив-С» + обприску-
вання посівів у фазу 
бутонізації препара-
том «Грейнактив-С»

2,52 2,66

Середнє 2,22 2,51

НІР
05

0,10

ВИСНОВКИ
1. При вирощуванні пшениці озимої, озимого та ярого ячменю комплексне 

застосування препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння перед сівбою, та 

обприскування посівів у фазу кущіння, забезпечило підвищення урожайності на 

0,37; 0,46 й 0,7 т/га (або 6.2; 8.9; 13.1%).

2. Передпосівна обробка насіння сої у поєднанні з обприскуванням рослин 

у фазі бутонізації препаратом «Грейнактив-С», сприяла підвищенню урожай-

ності сої на 0.51 т/га або на 25.4%.

3. Використання насіння нащадків, яке отримане у варіанті використання 

«Грейнактив-С» із наступною обробкою насіння + обприскування посівів да-

ним препаратом, сприяло підвищенню продуктивності ячменю ярого на 0.82-

0.84 т/га (15.4-15.7%), сої – 0.43-0.65 т/га, (21.4-32.3%).

ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ:
73011, м. Херсон, 

вул. Робоча, 82-а, офіс 38
Старший консультант:

Світлана Іванівна Шестакова.
Тел.: (0552) 38-12-43, 

(050) 315-04-02, (095) 272-66-74,
e-mail: sizamagro@mail.ru

www.agro-lider.com

Зараз, напередодні нового сезо-
ну, аграрії України обирають шляхи 
мінімізації своїх витрат на вирощу-
вання врожаю. Це завжди актуаль-
но, особливо в умовах економічної 
ситуації, що склалася в Україні сьо-
годні. Серед розробок українських 
вчених багато препаратів, що обі-
цяють досягти такого результату. 
Ми пропонуємо увазі наших читачів 
результати дослідження ефектив-
ності препарату «Грейнактив-С» при 
вирощуванні зернових культур та 

сої в насінництві та на товарне зерно, що проводилося українсь-
кими науковцями на дослідних полях Кропивницької державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН в 2015 р. на таких 
культурах як пшениця озима, ячмінь – озимий та ярий, соя.

Схема дослідів для озимих пшениці та ячменю була така:
1.  Контроль;
2.  Обробка насіння препаратом «Грейнактив-С»;
3.  Обприскування посівів у фазу кущіння препаратом 

«Грейнактив-С»;
4.  Обробка насіння препаратом «Грейнактив-С»+ обприску-

вання посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С».
У дослідах з ярим ячменем і соєю додавалися позиції:
5.  Насіння нащадків (урожай 2014 р.);
6.  Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом 

«Грейнактив-С»;
7.  Насіння нащадків (урожай 2014 р.) + обприскування 

посівів у фазу кущіння препаратом «Грейнактив-С»;
8.  Обробка насіння нащадків (урожай 2014 р.) препаратом 

«Грейнактив-С» + обприскування посівів у фазу кущіння 
препаратом «Грейнактив-С».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кінцевим результатом проведення польового досліду, що 

вивчає технологічні прийоми вирощування в комплексі з впли-
вом факторів навколишнього середовища та продуктивних 
влаcтивоcтей культури, є її урожай. Чим в повнішій мірі факто-
ри середовища будуть задовольняти біологічні потреби культу-
ри, тим ефективніше проявлятимуться потенційні можливості її 
продуктивності.

За браком місця в цій стислій публікації ми покажемо вплив 
препарату лише на урожайність означених культур. Але аналіз 
впливу препарату «Грейнактив-С» тільки на урожайність не роз-
криває умов її формування та потенційних можливостей агро-
культури, які обумовлюються її сортовими особливостями. Тому 
для більш повної оцінки впливу препарату «Грейнактив-С» на 
продуктивність агрокультур під час досліду досліджувалися такі 
складові структури врожаю як довжина колосу, кількість зерен 
з головного колосу, вага зерен з головного колосу, вага зерен 
з рослини, густота стеблостою та інше.

Повний аналіз дії препарату по складових структури врожаю 

Варіанти Урожайність
+/- до контролю

т/га  %

Контроль 5,97 - -

Обробка насіння препара-
том «Грейнактив-С»

6,20 +0,23 3,9

Обприскування посівів у 
фазу кущіння препаратом 
«Грейнактив-С»

6,31 +0,34 5,7

Обробка насіння препа-
ратом «Грейнактив-С» + 
обприскування посівів у 
фазу кущіння препаратом 
«Грейнактив-С»

6,34 +0,37 6,2

НІР
05

Табл.1. Урожайність пшениці озимої м’якої сорту Косовиця, 
залежно від використання препарату «Грейнактив-С», т/га

Вплив препарату Грейнактив-С на врожайність 
озимої пшениці, озимого та ярого ячменю, сої

по кожній з досліджених культур можна знайти у звіті Кропивни-
цької ДСГС, що розміщений на сайті www.agro-lider.com виробни-
ка препарату «Грейнактив-С» ТОВ «ТД «Агролідер».
1. Ефективність використання препарату «Грейнактив-С» при ви-
рощуванні озимої пшениці та озимого ячменю.

Продуктивність озимої пшениці залежить від комплексу умов, 
які складаються під час вегетаційного періоду. Результати впливу 
препарату «Грейнактив-С» на врожайність пшениці м’якої сорту 
Косовиця залежно схеми досліду наведені у таблиці 1.

Так, у контрольному варіанті врожайність становила 5,97 т/га. Ви-
користання препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння сприяло 
зростанню продуктивності культури порівняно з контролем на 0,23 
т/га (3,9%), при обприскуванні посівів у фазі кущіння – на 0,34 т/га 
(5,7 %). Вищу урожайність (6,34 т/га) отримано при поєднанні оброб-
ки насіння та обприскуванні рослин, порівняно з варіантом без засто-
сування препарату, приріст відповідно становив 0,37 т/га або 6,2%.

Основою отримання високих врожаїв ячменю озимого є тех-
нології, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, біологічні осо-
бливості культури і сорту. В умовах недостатнього зволоження 
недобір урожаю зерна обумовлюється його поганою виповнені-
стю, що визначається умовами зовнішнього середовища під час 
формування і наливу зерна. Одноразове використання препара-
ту «Грейнактив-С» сприяло підвищенню продуктивності ячменю 
озимого на 0,30 т/га або 5,8 % (при обробці насіння) та на 0,34 
т/га або 6,5 % (при обприскуванні посівів), порівняно з варіантом 
без обробки (5,19 т/га). Найбільший приріст урожаю (0,46 т/га або 
8,9 %) отримано у варіанті комплексного його застосування для 
інокуляції посівного матеріалу та подальшого обприскування по-
сівів у фазі кущіння (табл. 2).

Найбільший позитивний вплив на продуктивність озимих 

зернових культур в умовах 2014/2015 рр. мало комплексне за-
стосування препарату «Грейнактив-С» для обробки насіння пе-
ред сівбою та обприскування посівів у фазу кущіння і приріст до 
контролю (5,97 – пшениця, 5,19 – ячмінь) склав 0,37 і 0,46 т/га 
або 6,2 і 8,9 %.
2. Значення препарату «Грейнактив-С» у формуванні продуктив-
ності посівів ячменю ярого сорту Созонівський.

Врожайність ячменю ярого є результатом реакції ком-
плексу спадкових факторів рослини на умови зовнішнього 
середовища впродовж вегетаційного періоду. Але показники 
врожайності не завжди співпадають із елементами продук-
тивності рослин. Компенсувати погрішності початкових ета-
пів розвитку культури можна через вдосконалення технології 
вирощування.

Урожайність ячменю ярого сорту Созонівський без впливу 
препарату (контроль) становила 5,34 т/га, а при сівбі насіння на-

Варіанти

Походження

Насіння от-
римане без 

застосування 
препарату

Насіння нащадків, 
отримане із засто-
суванням препара-
ту «Грейнактив-С»

Контроль 5,34 5,59

Обробка насіння 

препаратом 

«Грейнактив-С»

5,54 6,16

Обприскування 

посівів у фазу 

кущіння препаратом 

«Грейнактив-С»

5,96 6,09

 Обробка насіння препа-

ратом «Грейнактив-С» + 

обприскування посівів у 

фазу кущіння препара-

том «Грейнактив-С»

6,04 6,18

Середнє 5,72 6,00

НІР
05

Табл.2. Урожайність озимого ячменю залежно 
від використання препарату «Грейнактив-С», т/га
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Технологією вирощування сільськогосподарських культур пе-

редбачено допосівне оброблення насіння та одно- або дворазове 

обприскування рослин під час вегетації та фертигації (додавання 

до поливної води у системі крапельного зрошення), препаратами 

«Вермимаг» – 5-7 л/га, або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у баковій 

суміші з мінімальною кількістю мінеральних добрив (аміачна 

селітра - 5-7 кг/га, або карбамід - 10-12 кг/га, або сульфат амонію 

чи КАС - 10-12 кг/га).

Поживні речовини, що є складовими біостимуляторів «Вер-

мимаг» та «Вермийодіс», нанесені на поверхню надземної маси, 

рослини швидко поглинають, відбувається аналогічний шлях 

синтезу, що й з елементами, які надходять до рослини через ко-

реневу систему, однак у 5-8 разів швидше.

При цьому кількість цукрів у рослинах зростає на 20-25%, 

збільшуються показники фотосинтетичної діяльності рослин на 

12-30%, що забезпечує приріст врожаю на 10-35% (навіть у по-

сушливі 2015-2016 роки).

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну активність, 

обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє са-

профітна мікрофлора кишківника дощового черв'яка у процесі 

вермикультивування. Це уможливлює зменшити внесення пести-

цидів на 15-20%.

Застосування органічних добрив-біостимуляторів «Верми-

маг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними добривами 

під час листкового (позакореневого) підживлення рослин, забез-

печує 85-90% засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, вне-

сених у ґрунт через кореневу систему, засвоєння його становить 

30-40%. Тобто витрати на азотні добрива можна зменшити на 

25-40%.

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київсь-

кої, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та 

інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі 2015-

2016 роки біостимулятори-добрива забезпечують приріст вро-

жаю культур: зернових – 5,4-9,2, ріпаку – 4,2-6,4, сої, соняшнику 

– 5,2-7,3, кукурудзи на зерно – 17,5-21,3, рису – 8,2-12,1, овочів 

– 70,5-120,4 ц/га.

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 

року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразового 

обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га), навіть за умов 

випадання під час вегетації лише 50-60% опадів від потреби, вро-

жайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за одноразового 

обприскування посівів пшениці озимої приріст врожаю склав 3,5 

ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га.

Високу ефективність забезпечує застосування біотехноло-

гій і на бідних ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К» Іва-

но-Франківської області щорічно засівають 35-45% площі зер-

нобобовими культурами і культурами на сидерат. На усій площі 

вирощування озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соло-

ми препаратом «Вермистим-Д», у т.ч. на площі 520 га сумісно з 

сидератом.

Тривале застосування на площі понад 2000 га препаратів 

«Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-118 ц/

га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих вро-

жаїв інших культур. Зокрема, 2016 року обприскування рослин 

біостимуляторами сприяло підтримуванню процесу фотосинте-

зу за умов перевищення допустимих температур на 2-4°С. Це 

дозволило рости й розвиватися рослинам за умов, коли темпе-

ратура навколишнього природного середовища сягала понад 

33-36°С, що особливо актуально для більшості регіонів в останні 

роки. За таких умов на площі 510 га отримали 46,1 ц/га соняш-

нику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). На площі 27 га зібрано 88 ц/га 

пшениці озимої сорту Богдана, а врожайність сорту Акратос на 

площі 26 га склала 98 ц/га (приріст 12-17 ц/га). Із 75 га кукурудзи 

(селекції Сингента) отримали 120 ц/га зерна (приріст 28,3 ц/га). З 

площі 40 га (с. Джурів) зібрано по 44,5 ц/га сої (приріст 9,2 ц/га). 

Значний приріст врожаю культур забезпечив зменшення витрат 

на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 30-40%.

Слід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовува-

ли біотехнології, зібрали в 1,5-2 рази менші врожаї соняшнику та 

сої, ніж ПФ «Богдан і К».

Досвід господарств різних областей України свідчить про 

значні переваги запропонованих біологічних препаратів. Так, за 

даними асоціації виробників сої, понад 8 тис. фермерів вирощу-

ють її на невеликих площах і збирають лише по 13-15 ц/га зерна. 

Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під час ве-

гетації препаратами «Вермимаг» або «Вермийодіс», можна от-

римати додатково щонайменше 2-3 ц/га сої, тобто у масштабах 

країни - сотні тисяч тонн високорентабельної продукції.

Однак, дивує позиція керівників окремих малих і середніх 

фермерських господарств, які дивлячись на великі агрокомпанії, 

(які не належно дбають про родючість грунтів, а застосовують 

високі дози мінеральних добрив і пестицидів, значна кількість їх 

не охоче займається біологізацією землеробства), недостатньо 

уваги надають процесам поліпшення родючості грунтів та охо-

рони довкілля.

Таким чином, біопрепарати виробництва ПП «Біоконверсія» 

поліпшують родючість ґрунту (поліпшують його водно-фізичні 

властивості, активізують життєдіяльність мікрофлори, посилю-

ють міграцію поживних речовин, знижують стрес від пестицидів), 

забезпечують приріст врожаю, дозволяють зменшити витрати на 

придбання пестицидів і мінеральних добрив, зменшити техноген-

ний прес на довкілля.

забезпечать високий врожай в 2017 році
За останні десятиріччя у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, для отримання високоякісного 
врожаю широко застосовують комплексні гумінові біопрепарати. Серед них найбільш ефективними є 
«Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва ПП «Біоконверсія». До їх складу входять гумати, фульво-

кислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 20 
різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- і мікроелементів (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, 

селен) та спори ґрунтових організмів, а «Вермийодіс» містить ще й біологічний йод.

Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88;

тел./факс (0342) 71-62-38; моб. (067) 34-34-527; (067) 34-22-188; e-mail: vermos2007@ukr.net.

«Вермимаг» та «Вермийодіс»
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УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ
производства ММЗ на трактора ЮМЗ

(050) 363-70-10
(050) 340-33-77

sergeev@agromash.com.ua
orlovsky@agromash.com.ua

Для решения данной проблемы, компания 

ООО НПП «Агромашинвест» разработала собствен-

ную конструкцию модернизации двигателей Д-242, 

Д-243 с приводом насоса НШ-32 от шкива коленча-

того вала и освоила серийное производство ряда 

комплектующих. Многолетний опыт поставки ком-

плектующих для сборки тракторов польской фирмы 

«Farmer», их эксплуатация с модернизированными 

двигателями подтвердили надежность разработки.

Комплект для переоборудования может вклю-

чать в себя как полнокомплектный двигатель с 

уже установленными необходимыми деталями, 

так и возможность поставки комплекта для са-

мостоятельной установки на любой имеющийся 

двигатель ММЗ.

В состав комплекта входят:

- картер маховика для стыковки с корпусом муф-

ты сцепления (как 36-й так и 75-й группы);

- отбалансированный маховик с установкой дис-

ков сцепления;

- комплект оригинальных деталей привода насо-

са НШ-32 от шкива коленчатого вала;

- передний брус новой конструкции (положение 

лонжеронов и радиатора на тракторе не меняется);

- маслопроводы для подключения к гидравличе-

ской системе трактора.

Применение данного комплекта еще на дол-

гие годы обеспечит работоспособность тракторов 

ЮМЗ.

Учредитель компании « Агромашинвест»

Сергеев Сергей

Десятки тысяч владельцев тракторов 
ЮМЗ могут столкнуться с такой пробле-
мой, как потребность в замене двигателя 

Д-65 или РМ-80.
Сегодня на рынке можно приобрести 

двигатель Д-242-71, разработанный ММЗ 
для замены на тракторах ЮМЗ, но его 
высокая цена и ремонтопригодность в 

процессе эксплуатации оставляют желать 
лучшего.
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15–17 февраля 2017 года в Киеве прошла 
выставка «Зерновые технологии-2017». Уже тра-
диционно одну из самых интересных экспозиций 
совместно с дилерскими компаниями в Украине 
представил британский производитель посевных 
и почвообрабатывающих комплексов Mzuri.

Ключевое место на стенде было отведено об-
новленной сеялке Mzuri Pro-Till 4T Select. Модель 
позволяет обеспечить проведение трех технологиче-
ских операций на необработанной почве за один про-
ход: полосную обработку почвы, внесение удобрений 
и точный высев семян. Использование данного по-
севного комплекса позволяет обрабатывать почву 
с минимальным нарушением почвенного покрова, 
образуя узкие полосы для быстрого и точного по-
сева, и, что особенно важно, не повреждая при этом 
структуру почвы. Таким образом, исключается целый 
ряд технологических операций, использующихся 
при классической обработке почвы и требующих 
нескольких проходов техники, что дает возможность 
производить посев следующей культуры непосред-
ственно после уборки предшественника. Отдельно 
был представлен новый уникальный адаптер для 
точного высева. С его помощью обеспечивается 
еще более высокая точность размещения в почве 
семян кукурузы, подсолнечника и сои. Он может 
быть дополнительно установлен на уже работающие 
в хозяйствах комплексы.

Mzuri — по-настоящему уникальная техника, 
владельцы которой отмечают позитивный резуль-
тат вне зависимости от почвенно-климатических 
условий, в которых они работают. Сеялка оснащена 
лапами глубокорыхлителя, аккуратно разрыхля-
ющими («вспушивающими») почву на заданной 
глубине, мощными турбодисками, которые перере-
зают пожнивные остатки, и сменными высевными 
сошниками, осуществляющими посев широкого 
спектра культур. Семена и удобрения размещают-
ся в обработанных полосах почвы шириной всего 
12 см, при этом поверхность междурядий остается 
закрыта пожнивными остатками. Это дает ряд важ-
ных преимуществ: не происходит так называемого 
провоцирования семян сорняков к прорастанию 
(поскольку отсутствует вспашка), а пожнивные 
остатки, закрывающие междурядья, блокируют 
доступ солнечного света, тем самым не оставляя 
сорнякам никакого шанса. Также закрытые сверху 
пожнивными остатками междурядья, содержащие 
в себе корни культуры-предшественника, лучше 
накапливают и сохраняют влагу, и препятствуют 
ветровой и водной эрозии почвы. Из внесенных 
в полосу удобрений культурные растения получат 
оптимальное минеральное питание, которое будет 
доступно непосредственно корневой системе. Очень 
важно отметить, что благодаря тому, что почва в об-
работанных полосах прогревается быстрее, чем 
в междурядиях, образуется перепад температур, 
что, в конечном итоге, приводит к образованию 
конденсируемой влаги. Этот факт дает неоценимое 

преимущество при использовании комплекса Mzuri 
особенно в засушливых регионах. Конструкция сеял-
ки MzuriPro-Till не имеет аналогов в мировом сель-
хозмашиностроении, причем инновационность сеял-
ки соседствует с чрезвычайной надежностью — она 
рассчитана на многие годы бесперебойной работы.

Непосредственно на стенде Mzuri нам удалось 
пообщаться с руководителем ФГ «Степ» (Черкас-
ская обл.) Александром Сторожуком, который уже 
больше 5 лет подряд использует для посева ком-
плексы Mzuri.

— Я впервые ознакомился с работой этих сея-
лок в Польше несколько лет назад. Мне понравилось 
и качество самого посева, и итоговая урожайность, 
и то, что с помощью этих комплексов можно произ-
водить несколько технологических операций сразу, 
причем с сохранением влаги в почве. Сегодня, бла-
годаря использованию этой сеялки, я оперативно 
засеваю свои площади, причем расходую в сумме 
не более 20 литров на 1 га, тогда как раньше вы-
ходило от 40 до 50 л, — рассказал нам Александр 
Николаевич.

Руководителя ФГ «Степ» можно назвать насто-
ящим фанатом техники Mzuri — он внимательно 
следит за обновлениями модельного ряда британ-
ского бренда, и убежден, что эта техника создана 
для того, чтобы позволить агропроизводителям 
экономить существенные средства, при этом по-
вышая рентабельность производства.

Александр Мирошник обрабатывает в Киевской 
области 500 га земли, высевая при этом шесть раз-
ных культур. Хотя принято считать, что хозяйства 
такой площади должны использовать, главным 
образом, отечественную технику, Александр Бори-
сович принял решение о приобретении Mzuri Pro-Till 
с шириной захвата 3 метра.

— Я присматривался к этим посевным ком-
плексам три года. Этой осенью мы провели первую 
посевную: высеяли озимые пшеницу, ячмень и рапс. 
Почва осенью была на наших полях сухая. Мы оста-
вили равномерным слоем пожнивные остатки, и та-
ким образом сохранили влагу. Я осматривал посевы 
уже в феврале и очень доволен их состоянием. Это 
то, что нам нужно. Затраты по топливу составил где-
то 20 л на гектар — это намного меньше, чем у нас 
выходило раньше. Этой весной будем сеять этим 
же комплексом кукурузу, подсолнечник, сою и горох. 
Думаю, что по влажной почве расход топлива будет 
еще ниже, — рассказал Александр Мирошник.

Следует акцентировать внимание на том, что 
британская компания Mzuri чрезвычайно тщательно 
относится к выбору компаний-дилеров своей продук-
ции. Ключевые требования — мощная научная база, 
наличие штата квалифицированных специалистов, 
которые регулярно проходят тренинги, и, разумеется, 
создание идеально отлаженной системы сервисного 
обслуживания.

В прошлом году статус официального дилера 
бренда Mzuri получила хорошо известная агропроиз-

водителям компания B.T.A. Group. Это автоматически 
означает для отечественных агропроизводителей 
возможность получить полноценное оперативное 
сервисное обслуживание техники Mzuri — от агро-
номических консультаций до обеспечения запас-
ными частями и проведения технических процедур 
различной степени сложности.

— Выгода клиента — это задача № 1 для нас, 
и лишь в этом случае наш бизнес будет по-настоя-
щему успешным, — убежден руководитель компании 
B.T.A. Group.

Уникальная конструкция, 
комплексный подход 

и высокий урожай

Тел/факс.: (057) 712-04-90; (099) 201-40-58
Моб.тел.: (067) 574-65-45

Слева — 
традиционный 

посев

Справа — 
посев от 

Mzuri Pro-Till

Сошник с адаптером точного высева 
для пропашных культур 

(кукуруза, подсолнечник)

www. mzuri.in.ua
e-mail: service@mzuri.in.ua

На выставке «Зерновые технологии-2017» компания B.T.A. Group представила эффективную 
технологию, базирующуюся на использовании британских посевных комплексов Mzuri.
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СУЧАСНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
ВИСІВУ RECORD

За статистикою, недобір урожаю через неякісний посів становить 5-25%, а в окремих 
випадках і до 45-50%!!! Якщо ці втрати виразити в грошах, то недоотриманий Вами прибуток 

через неякісний посів може скласти від кількох сотень до кількох тисяч гривень 
буквально з кожного засіяного гектару! 

Навіть невеликі відхилення в роботі сівалки можуть призвести до помітних втрат.
Використовуючи новітні технології, враховуючи по-

бажання і рекомендації агрономів с/г підприємств – 
лідерів з вирощування сільгосппродукції, інженер-
но-технічний відділ компанії «Трак» створив су-
часну систему контролю висіву «Record» (надалі 
СКВ «Record»), в якій виключені помилки і недоліки 
вже існуючих різних систем.

Система монтується та надійно працює на:
Сівалках вітчизняного виробництва: 
Червона Зірка, Harvest, Фаворит, Ремсинтез, 

Велес, УПС-8, ТОДАК
Всіх просапних сівалках відомих виробників: 

Case, John Deere, Horsch, Gaspardo, Monosem, 
KUHN, KINZE, Great Plains, Agrolead

Крім того, передбачена можливість самостійно-
го монтажу системи на сівалку в господарстві за 
докладною зрозумілою інструкцією.

Наші фахівці вже більше 10 років займаються вив-
ченням проблем контролю висіву. Накопичений до-
свід дозволив реалізувати в СКВ «Record» ряд переваг:

•  система оснащена захищеним 7-дюймовим 
висококонтрастним дисплеєм, в надійному 
металевому корпусі;

•  управління параметрами резистивне 
діє натисканням на екран;

•  швидкий доступ до параметрів по символах;
•  на екран одночасно виводиться:
   -  інформація по «двійниках» та «пропусках» 

за всіма сошниками;
   -  кількість зерен на гектар;

   -  швидкість;
   -  пройдений шлях і засіяна площа;
•  похибка контролю висіву – не більше 1%;
•  відсутність впливу вологості на роботу 
оптичного датчика (на відміну від інших);

•  використання оптичних датчиків 
з автоматичним калібруванням запиленості;

•  можливість роботи з «дрібним насінням» 
(цибуля, часник...);

•  адаптація до всіх просапних сівалок.

Саме агроном або керівник визначає відсо-
ток двійників, пропусків, максимальну швид-
кість висіву і після посіву зможе проконтро-
лювати наскільки механізатор дотримувався 
заданих параметрів, скільки в аварії пройшов 
кожен сошник і скільки гектарів поля в кінце-
вому підсумку засіяно з відхиленням.

Система контролю висіву «Record» дозволить 
налаштувати практично будь-яку сівалку, в наслі-
док чого вона перетвориться на ефективний ме-
ханізм для висіву.

СКВ «Record» аналізує і відображає наступ-
ну інформацію:

•  кількість «двійників» (у %);
•  кількість «пропусків» (у %);
•  кількість шт./п.м.;
•  кількість зерен по кожному ряду;
•  засіяна площа (га), в тому числі площа, засія-
на при настанні «аварійної» ситуації;

•  час роботи по кожному полю;
•  швидкість руху (км/год.).
Система має пам’ять і дозволяє провести 

аналітику якості висіву (пам’ять СКВ «Record» до 
10 полів);

Наявність USB-роз’єму дає можливість перене-
сти звіт про висів на комп’ютер.

Компанія ТОВ «Трак» має власне виробництво 
для створення замкнутого циклу продукції, що випу-
скається. Наш інженерно-технічний відділ готовий 
адаптувати СКВ «Record» до самих різних сівалок.

Відділ продаж: 
(098) 000-10-50
(050) 324-10-50
market@seeding.com.ua
Тех.відділ: 
(097)152-63-40
service@seeding.com.ua

Отже, звертайтеся безпосередньо 
до розробника та виробника:

seeding.com.ua 
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— На мой взгляд, нулевая обработка почвы при 
выращивании зерновых культур является наиболее 
эффективной технологией на большей части терри-
тории Украины. Площади, на которых применяется 
No-Till, расширяются с каждым годом. Однако, на 
пути развития несколько лет назад стояло серьезное 
препятствие: стоимость посевных агрегатов. Цена 
импортных сеялок слишком высока для мелких и сред-
них хозяйств. Соответственно, возникла идея создать 
отечественный посевной комплекс, который бы от-
личался надежностью, гарантированным качеством 
посева и доступной стоимостью для фермеров. Так 
мы создали первую сеялку для «нуля» — Сива СЗМ 
3,6, — рассказывает директор ООО «Капиталпромресурс» 

Андрей Лютый.

— Мы исходили из того, что в каждом хозяйстве 
обязательно есть один или несколько тракторов МТЗ. 
Наша сеялка рассчитана на агрегатирование с трак-
торами мощностью от 80 л. с., что означает, что с ней 
может работать любой фермер, — акцентирует внимание 

Андрей Николаевич.

В Украине успешно работает уже более 50 посевных 

комплексов Сива СЗМ 3,6. Агрегат с рабочим захватом 

3,6 м имеет 19 сошников с шириной междурядий 19 см, 

давление на каждом из которых достигает 220 кг. Это 

достигается, в том числе, благодаря солидной массе се-

ялки — более 3 тонн. Этим «Сива» выгодно отличается от 

сеялок-конкурентов, масса которых порой не превышает 

1 тонны, чего совершенно недостаточно для качественного 

посева по нулевой технологии. Следует отметить также 

суммарный объем бункеров агрегата — 875 л — для посев-

ного материала, и 400 л — для минеральных удобрений. 

Култеры «Сивы» способны проникать в почву на глубины 

от 1 до 12 см, обеспечивая посев и внесение удобрений 

на нужную глубину.

— Мы использовали самые лучшие отечествен-
ные разработки, дополнив их хорошими импортными 
комплектующими. Например, турбодиски известного 
испанского производителя Belotta, а пружины на стой-
ках изготовлены из качественного немецкого металла. 
Конструкция агрегата одновременно простая и надеж-
ная — «Сива» имеет высокую ремонтопригодность, 
и любой фермер без труда самостоятельно может 
произвести замену детали или мелкий ремонт, — объяс-

няет директор ООО «Капиталпромресурс» Андрей Лютый.

Его слова подтверждает Григорий Еремин, руководи-

тель фермерского хозяйства «Агротест-ЕЕМ» (Днепро-

петровская область), (050) 977-22-50.

— Мы ра-
ботаем по тех-
нологии No-Till 
четвертый год. 
Не знаю у кого 
как, но у нас 
урожайность 
повысилась 
буквально на 
с л е д у ю щ и й 
год — пример-
но на 15–20%. Вместе с этим мы здорово сэкономили 
на количестве проходов техники, на горючем, оплате 
труда, на запчастях, сократили количество агрегатов, 
и имеем возможность вовремя отсеяться. Перед тем 
как купить нашу сеялку, мы арендовали импортный 
агрегат. Этой осенью мы впервые отсеялись «Сивой». 
Я объективно могу сказать, что она работает лучше. Я ос-
мотрел сегодня всходы озимых: ровненькие, красивые, 
все как положено. Причем «Сива» нам обошлась где-то 
в 3–3,5 раза дешевле по сравнению с тем, сколько стоят 
импортные агрегаты.

Этой сеялкой можно сеять широкий спектр культур: 
это ярые и озимые зерновые, просо, горох, все виды мел-
косемянных культур, таких как мак или рапс. Она очень 
маневренная и разворачивается буквально на месте. 
Удобная в работе — механизаторы довольны. Трактор 
с ней расходует минимальное количество топлива. Мы 
сравнивали ее с другими украинскими агрегатами: раз-
ница очень большая. Один агрегат не может обеспечить 
стабильную заданную глубину посева, и нужно повышать 
норму высева. Другой агрегат требует трактора с 5-тон-
ным усилием на крюке. Здесь все просто: «Сива» идет 
по полю с любым количеством растительных остатков, 
уверенно их разрезает и точно кладет семена в почву.

Мы даже решились на небольшой эксперимент. Мы 
взяли два пая, площадью по 5 га, которые год не обра-
батывались — там были сплошные сорняки. Пустили 
«Сиву» и я сейчас вижу, что там получились хорошие 
всходы.

Еще один важный момент: сеялка производится 
в Украине, и все необходимые запчасти можно достать 
без проблем. Мы в разгар посевной решили этот вопрос 
буквально за несколько часов — заказали, передали, 
заменили семяпровод — и все, продолжаем сеять! Им-
портную запчасть пришлось бы ожидать из-за океана 
неделями. Короче говоря, «Сива» — сеялка просто отлич-
ная и я всем рекомендую использовать такие агрегаты!

Сеялка Сива СЗМ 3,6: No-Till должен быть 
рентабельным

ТОВ «Капіталпромресурс»
69065, м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3
www.siva-agro.com

Тел./факс: (061) 284-13-55
тех.відділ: (067) 618-86-60

відділ продаж: (095) 400-56-13
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ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! 
                         ПРОДАВАЙТЕ!  
                                      ПОКУПАЙТЕ! 

WWW.AGROONE.INFO

ЗАПЧАСТИ НА ИМПОРТНУЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Днепропетровская обл.  |  г. Днепр

� 093-660-17-10 � 067-775-25-17 � 095-115-88-23

Предлагаем Вашему вниманию ори-

гинальные запчасти к сельхозтехнике 

New Holland,…Договорная

ШИНЫ Б/У 800/70R38, КОЛЕСА 
НА ТРАКТОР НОВЫЕ, КАМЕРЫ

Киевская обл.  |  г. Киев

� 096-108-61-62  � 050-698-42-68

Шины б/у 800/70R38, колеса на трак-

тор новые, камеры.

Типоразмер покрышки: 800/70R38...1 036,00 долл.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»

Полтавская обл.  |  г. Полтава

� +38 098 672-19-50

Высокопроизводительный комбайн 

эффективно работает в широком диа-

пазоне урожайности зерновых...38 750,00 долл.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ CASE, NEW HOLLAND

Харьковская обл.  |  г. Харьков

� 067 570-92-83

Производим капитальный ремонт 

тракторов Case, New Holland:

— КПП, — двигателя...Договорная

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА PRIMERA

Запорожская обл.  |  г. Бердянск

� 050-613-91-69   � 067-738-99-61

Жатка ЖС PRIMERA (ЖС-4,ЖС-

5,ЖС-6,ЖС-7,4,ЖС-9,1) для уборки 

подсолнечника, безрядковая....5 200,00 долл.

КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
CLAAS CORSAR

Львовская обл.  |  г. Белз

� +38 098 942-79-11

Комбайн "свіжо привезений" з Німеччи-

ни в збереженому стані. Робоча жатка 

2.4 м.,січкарня, двигун Perkins...Договорная

ТРАКТОР MASSEY FERGUSON 
6180 1998РІК 160КС

Ровенская обл.  |  г.  Ровно

� +38 067 601-76-64   � +38 050 926-46-62

Трактор Massey Ferguson 6180 год 

1998 моточасов 6500, мотор 

Перкинс...Договорная

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ И ЗЕРНОСУШИЛКИ

Полтавская обл.  |  г. Полтава

� 050-402-40-97   �  068-989-52-58

Компания ООО «Антекстрой» явля-

ется официальным представителем 

компаний PERRY (Англия)...Договорная

Приспособление для уборки... 

Відмовитись від «лотереї в полі»: сушити по 250-300 т/добу 
і отримати прибуток 2 000 000 гривень

ЗАПИТАННЯ. Яка кукурудза принесе Вам прибуток?
Дивне питання — бо відповідь очевидна. Тому ще більш дивним є практика 

залишати кукурудзу в полі до весни, бо це, нібито, дає економію на сушінні. 
Але хто і коли у нас рахував цю "економію"?

ФАКТИ. «Втрати врожаю кукурудзи, залишеної в полі на зиму: досліджен-
ня Університетів штатів Вісконсин та Огайо, США».* Період спостереження: 5 
років. Дані рік від року різняться, адже є багато факторів: сорти кукурудзи, 
дощі, об'єми снігопадів, висота кукурудзи, вітри та вилягання рослин, гризуни 
і т. д. Втрати урожаю були наступними: 10–38%!!! Більше, чи менше — але 
все одно: ВТРАТИ ВРОЖАЮ!

Найбільше падіння вологи зерна в полі спостерігалося у жовтні та ли-
стопаді. Далі цей процес сповільнювався, а навесні зерно практично НЕ 
втрачало вологу. Кукурудза може відносно довго і безпечно зберігатися 
при вологості зерна 15%. Але вологість кукурудзи в полі була далека від 
«ідеалу»: грудень — 22%, січень — 22%, лютий — 20%. При збиранні навесні 
сніг при контакті з механізмами комбайнів нагрівався, — і частина талої води 
попадала в зерно.

Ще один мінус збирання кукурудзи навесні: ущільнення технікою про-
мерзлого грунту, нерівномірне розподілення вологих пожнивних залишків, що 
створювало проблеми з обробітком полів та при посіві культури-наступника.

Дослідження також показали: якщо кукурудза буде знаходитися в полі, 
коли температури опустяться до +6°С і нижче це, навпаки, може підвищити 
вологість зерна (збільшується вологість повітря) і це підвищує вірогідність 
зараження кукурудзи грибками, більшість яких НЕ боїться морозів! Вони 
активно розвиваються і виробляють дуже небезпечні речовини — мікотоксини. 
Таку зібрану навесні кукурудзу продати неможливо. І залишити в господарстві 
для згодовування тваринам НЕ можна. Мікотоксини дуже токсичні для тварин, 
особливо для свиней. До того ж, грибки, що залишаться на полі після такої 
кукурудзи, вражають кореневу систему соєвих бобів.

ВИСНОВКИ: Так, бувають роки, коли залишена в полі кукурудза відносно 
успішно переживає зиму і фермер не зазнає збитків. Але це — ЗАВЖДИ 
лотерея. Тому ті ж американські спеціалісти рекомендують: не хочете сушити 
кукурудзу — оформлюйте страхування врожаю. Платіть: як не за сушіння, так 
за страховку. І при цьому ж будьте готові до того, що коли на ринку складуться 
вигідні ціни для продажу кукурудзи, Ви не будете готові її продати і отримати 
максимальний прибуток. Бо ця кукурудза буде ще в полі і невідомої якості. 
Недарма ж кажуть "Не той урожай, що в полі, а той, що в коморі"!

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ. НЕ грати в цю «лотерею» із урожаєм в полі, не 
бути тим «скупим, що платить двічі», — і сушити кукурудзу. При цьому обрати 
високопродуктивні сушарки, що мають високу якість і добру репутацію.

Харківська обл., с. Комсомольський
(050) 305–05–98, (099) 750–24–92, (057) 731–51–35.

Andreev-andrey@rumbler.ru
Керівник: Андрєєв Андрій Олександрович

www.zavagrotech.com

Вся продукція сертифікована та внесена до Держреєстру технічних засобів для АПК України.
*Використані дані незалежних досліджень, за Internet-матеріалами.

З ВІДГУКІВ УКРАЇНСЬКИХ ГОСПОДАРІВ:
— Придбали зерносушарку СЗМ-16. Вартість комплексу з норіями, 

транспортерами та монтажем в 2,5 рази менша аналогічного американського 
обладнання. Сушимо кукурудзу по 250–300 т/добу і здаємо її за максимальною 
ціною. ТОВ «ВолиньАгроХолдинг», Волинська обл.

ПРО ВИРОБНИКА: "ЗавАгроТех" ("З-д агропромислових технологій") виробляє:
• Зерносушарки СЗМ   • Самопливи зернові, клапани перекидні

• Норії   • Транспортери шкребкові   • Бункери для зерна
• Реконструкція зерноочисних комплексів.

ДОВІДКА. ЗЕРНОСУШАРКИ СЗМ:
• заводська якість;
• призначені для сушіння зерна різних культур будь-якого ступеня вологості;
• комплектуються італійськими пальниками ЕсоFlam та мотор-редукто-

рами Bonfiglioli;
• економні і "всеїдні". Окрім роботи на газу, можуть бути укомплектовані 

теплогенератором на альтернативному пальному: дрова, солома, лушпиння, 
полова, щепа, брикети, пелети, пічне піролизне пальне і т. д. В порівнянні із 
газом економія може бути 4-кратною!

• модульного типу, 6–50 т/г., що дозволяє легко збільшувати продуктивність;
• окупаються за один сезон!

— Замовив сушарку СЗМ-16 на рідкому паливі у вересні, бо поба-
чив, що в цьому сезоні без сушарки не обійтися, — і я не помилився. Коли 
робили фундамент під сушарку, вже були перші морози і я переживав: 
чи встигнуть зробити монтаж. Монтаж зайняв 10 днів. Почали працюва-
ти в листопаді, за місяць пересушили все, закінчили в грудні. Новий рік 
зустрічав спокійно, бо урожай в коморі, хоча у людей багато кукурудзи 
ще не убрано й досі. Із «ЗавАгроТех» працюю не перший раз: вони мені 
робили реконструкцію ЗАВа. Можу їх порекомендувати будь-кому, хлоп-
ці — професіонали. Харьківська обл., Коломацький р-н, с. Дмитровка, 
ФГ «Кисівське». Голова: Микола Володимирович.

— У нас велике господарство. Сушарки в нас вже були дві: шахтного 
типу, на дровах. Раніше процес сушки займав у нас не менше 3 місяців 
і сушили ми кукурудзу аж до січня. В 2016 р. замовили 2 сушарки СЗМ-10 
на пічному паливі. Продуктивність сушарок, які у нас були, і яку ми брали 
у "ЗавАгроТех" — були задекларовані виробниками як однакові. Але на су-
шарці СЗМ від "ЗавАгроТех" ми сушили до 200 т/добу, тоді як шахтна сушарка 
(іншого виробника) більше як 40 т/добу не видавала. Це тому, що сушарка 
СЗМ-10 працює потоком, а на шахтній ми сушили порціями. В цьому році 
ми пересушили лише за півтора місяця 7000 т кукурудзи! В листопаді ми 
вже закінчили сушку і поклали урожай в склади. Це перший рік, коли ми 
не сушили взимку. Собівартість сушки на пічному паливі приблизно така ж, 
як і при сушці на дровах. Сушарками СЗМ ми задоволені, та і якість сервісу 
висока. Операторів навчили працювати, приїздили і допомагали нам, постійно 
дзвонили: цікавилися як у нас справи, як все працює. Пропрацювавши із 
«ЗавАгроТех», я зрозумів, що виробник поруч, завжди в потрібний момент 
приїде сервісна служба. Це дуже важливо, коли в гарячий сезон обладнання 
працює «як годинник». Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Рябківка, ПСП 
"Обрій". Керуючий відділком Сергій Вікторович.

— На свої газові зерносушарки встановили теплогенератори від «Зав-
АгроТех»: на зерновідходах, трісці, пелетах. За рік ефект від впровадження 
установки склав близько 2 000 000 гривень і вона окупилася лише за 1 рік. 
Від газу відмовилися зовсім. ТОВ «Володарка-Комбікорм».

Запущен обновленный интернет-портал www.agroone.info, где доступны все выпуски 

журнала AgroONE, размещен анонс агромероприятий и работает онлайн-площадка объявлений. 

Регистрируйтесь! Продавайте! Покупайте!

по материалам

 «Агроснаб Черноземья»
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