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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.
Сонячний настрий** 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 10000

Солонянский 110 110 экстра 10000
*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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Вирощування зернових в Україні є стратегічною галуз-
зю в агропромисловому комплексі, що забезпечує як 
продовольчу безпеку в середині країни, так і експортні 

можливості за її межами. За останні десять років обсяги вироб-
ництва зерна зросли із 38 до 63 млн. тонн., а рівень експорту 
– з 9 до 39 млн. тонн. Разом з тим, ефективність вирощування є 
недостатньо високою. Зростання відбувається здебільшого за ра-
хунок розширення посівних площ, а середній рівень урожайності 
вирощуваних культур залишається досить низьким. Не використа-
ним залишається потенціал продуктивності, закладений у рослині,  
розкриття якого для сучасних сортів є неможливим за обмеженого 
використання факторів інтенсифікації (засобів захисту рослин, мі-
неральних добрив та ін.). Сільгоспвиробники часто недооцінюють 
важливість захисту культур від хвороб, роблячи основний акцент 
лише на знищенні бур’янів та шкідників. Проте, таке ставлення до 
даного питання є помилковим. Так, щорічні втрати зерна від хвороб 
становлять від 12 до 18% потенційного врожаю, а у роки епіфітотій 
- 25-50% і більше. Також важливим є зниження якості врожаю при 
ураженні хворобами, адже забруднення  його мікотоксинами значно 
зменшує якісні показники зерна та підлягає суворому контролю під 
час його реалізації та переробки.

Погодні умови осінньо-зимового періоду 2016-2017 років вия-
вилися досить сприятливими для розвитку та перезимівлі великої 
кількості інфекцій. Тому у цьому році слід очікувати повсюдного 
поширення таких хвороб як борошниста роса, іржа різних видів, 
септоріоз листя, фузаріоз. А у південних регіонах країни, врахову-
ючи запаси інфекцій, також можливий розвиток гельмінтоспоріо-
зу в посівах ячменю від помірного до епіфітотійного, що, в свою 
чергу, призведе до значних недоборів урожаю та погіршення його 
якісних показників.

За такого фітосанітарного стану проблема захисту зернових 
культур постає надзвичайно нагально. І вирішення її має бути 
спрямоване на запобігання масового розвитку хвороб та їх швид-
кого обме ження до економічного рівня шкідливості. Якщо рані-
ше сільгосп виробники проводили лише одноразовий обробіток 
посівів, то в сучасних умовах проблему захисту зернових можна 
вирішити лише за рахунок дво- чи навіть триразового застосу-
вання фунгіцидів.

Сьогодні ринок засобів захисту рослин може запропонувати 
велику кількість препаратів для захисту зернових культур, проте 
не всі вони здатні забезпечити надійний довготривалий контроль 
проти більшості хвороб. Саме тому для ефективного захисту зерно-
вих культур від борошнистої роси, бурої та жовтої іржі, септоріозу, 
різних видів плямистості, снігової плісняви, фузаріозу та гельмін-
тоспоріозу, компанія «Нопосон-Агро» пропонує фунгіцид Міланіт. 
Даний препарат, завдяки поєднанню у собі двох діючих речовин 
класу триазолів – пропіконазолу (150 г/л) та тріадимефону (150 г/л), 
виявляє як захисну, так і лікувально-імунізуючу дію, забезпечує 
більш ефективний та тривалий захист посівів від основних хвороб 
зернових, має дуже чітко виражений «стоп-ефект», запобігає появі 
резистентності у патогенів та є не токсичним для людей та тварин.

Пропіконазол, що входить до складу препарату Міланіт є сис-
темним фунгіцидом широкого спектру дії проти недосконалих 
грибів (базидіоміцети, аскоміцети, дейтероміцети). Проникаючи 

через листя та стебла, він розповсюджується по всій рослині, 
припиняє розвиток патогена за рахунок інгібування біосинтезу 
ергостерину у клітинних мембранах грибів та пригнічує у них спо-
роутворення. Крім того, пропіконазол проявляє рістрегулюючу 
дію на оброблених рослинах, підвищує інтенсивність фотосинтезу 
прапорцевого листка озимої пшениці та затримує процеси старін-
ня рослин. Препарат швидко потрапляє у рослину, завдяки чому 
забезпечується висока стійкість до дощу та надійний захист мо-
лодого приросту.

Відмінною особливістю тріадимефону (другого компоненту 
препарату) є те, що він блокує процес ферментації у клітинах 
грибів. Загибель патогена відбувається ще на стадії формування 
апресорій, гасторій та везикул.

Препарат Міланіт є надзвичайно пластичним до зміни погод-
них умов та не знижує свою ефективність навіть за підвищених 
температур та високого рівня вологості повітря. Тривалість за-
хисної дії Міланіту від 3 до 6 тижнів за умови застосування в 
оптимальних концентраціях, що дозволяє захистити рослини у 
період критичного розвитку хвороб, а застосовуючи препарат під 
час інкубування хвороби, можна повністю пригнітити її розвиток 
та спороношення. Рекомендована норма застосування пре-
парату для пшениці озимої та ярої становить 0,5-0,7 л/га, а 
для ячменю озимого та ярого – 0,4-0,5 л/га. Такі низькі норми 
забезпечують значну економічність та високий рівень рентабель-
ності у використанні.

У 2016 році на Півдні України, де виробництво зернових є 
основ ною спеціалізацією господарств, були проведені виробничі 
випробування по ефективності дії фунгіциду Міланіт у ФГ «Балка-
ни» Саратського району Одеської області. За результатами яких 
було встановлено, що застосування препарату Міланіт забезпечи-
ло формування рівня урожайності ячменю озимого сорту Луран на 
рівні 75,0 ц/га, що на 7,0-15,0 ц/га більше порівняно із ділянками, 
обробленими схожими препаратами інших виробників. Також було 
відмічено зростання класу зерна пшениці озимої з 3-го до 1-2 та 
підвищення якісних показників (масова частка протеїну зростала 
на 1,9-2,4%, кількість клейковини – на 4,3-6,5%, а її якість - на 11,3-
19,6 ІДК) у порівнянні із зразками, обробленими конкурентними 
продуктами.

Тому на сьогодні можна впевнено говорити, що препарат 
Міланіт є чудовим помічником для агронома при захисті зерно-
вих культур від снігової плісняви, борошнистої роси, різних видів 
іржі, септоріозу, фузаріозу та гельмінтоспоріозу, який забезпечує 
відмінний результат з пролонгованою дією.

МІЛАНІТ – РУЙНІВНА СИЛА ПРОТИ ХВОРОБ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Рис. 1. Прояв дії «стоп-ефекту» препарату Міланіт проти гельмінто-
споріозу ячменю озимого.

Рис. 2. Порівняльний стан розвитку рослин ячменю озимого сорту 
Луран за різного фунгіцидного захисту (2016 р., ФГ «Балкани», 
Саратський район, Одеська область).

Кандидат с.-г. наук, науковий консультант компанії 
"НОПОСОН-АГРО" Галина Павленко.

тел.: +38 (067) 313 60 43
www.noposion.com.ua
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Проблему збільшення врожайності сільськогосподарських 
культур можна розв’язати не лише селекційно-генетичними 
методами, внесенням добрив та застосуванням пестицидів, 

а й використанням регуляторів росту рослин, які стають невід’ємними 
елементами технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Впродовж останнього десятиріччя для отримання високоякісного 
врожаю широко застосовують комплексні гумінові біопрепарати, 
серед яких є «Вермимаг» і «Вермийодіс», виготовлені з продуктів 
перероблення органічних відходів дощовими каліфорнійськими 
черв’яками. У їх складі – гумати, фульвокислоти, 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. Крім них «Вермийодіс»містить ще й біологічний йод.

Технологією вирощування сільськогосподарських культур передбачено: 
допосівна обробка 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 
чи сульфат амонію, чи КАС 10-12 кг/га).

Поживні речовини, що є складовими біостимуляторів «Вермимаг» 
та «Вермийодіс», нанесені на поверхню листків та усієї вегетативної 
маси, швидко поглинаються, проходять той самий шлях синтезу (у 
5-8 разів швидше), що й елементи, які надходять до рослини через 
кореневу систему. Мікроелементи у своїй найбільш ефективній 
хелатній формі, тобто органічній формі, які входять до складу 
біостимуляторів, активізують процеси проростання насіння, ріст й 
розвиток рослин. Незважаючи на невелику кількість споживання 
рослинами мікроелементів (магній, бор, молібден, мідь, цинк, 
залізо, селен та ін.), вони відіграють не менш суттєву роль у 
формуванні врожаю, ніж макроелементи (азот, фосфор, калій). 
Недостача будь-якого елемента може обмежити ріст та розвиток 
рослини. Так бор забезпечує стійкість до хвороб, покращує синтез 
та переміщення вуглеводів, відіграє важливу роль у процесах 
ділення клітин та синтезі білку, посилює ріст пилкових трубочок 
та проростання пилку, збільшуючи кількість квіток і плодів. 
Мідь бере участь у фотосинтезі та утворенні ензимів, входить 
до складу білків та ферментів, посилює засвоєння азоту та 
забезпечує високий урожай. Марганець бере участь у процесах 
фотосинтезу, утворення хлорофілу та синтезі білку, збільшує 
цукристість плодів та овочів, прискорює розвиток рослин і 
їх плодоношення. Молібден бере участь у синтезі вітамінів і 
хлорофілу та у вуглеводному обміні речовин, сприяє біологічній 
фіксації азоту та збільшенню вмісту білку в продукції. Цинк 
активує дію ферментів, бере участь у фотосинтезі, перетворенні 
крохмалю та азоту. Під впливом цинку збільшується загальний 
вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. Залізо бере 
участь в утворенні хлорофілу і білків. Це сприяє розвиткові у 
рослини міцної, розгалуженої кореневої системи, виробленню 
специфічних функціональних протеїнів, які значно збільшують 
її резистентність до стресових умов вирощування, таких як 
посуха, знижують токсичний рівень гербіцидів та їхню післядію, 
пошкодження шкідниками, вітром, градом, ураження хворобами, 
включаючи вірусні.

Застосування новітніх біостимуляторів-добрив виробництва 
ПП «Біоконверсія» сприяє збільшенню нагромадження цукрів у 
рослинах на 20-25%, поліпшенню показників фотосинтетичної 
діяльності рослин на 12-30%, а також приросту врожаю на 10-35% 
(навіть у посушливі 2015-2016 рр.).

Встановлено їх високу фунгіцидну і бактерицидну активність, 
обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє 
сапрофітна мікрофлора кишківника дощових черв’яків у процесі 
вермикультивування. Цей агрозахід уможливлює на 15-20% 
зменшити внесення пестицидів.

Органічні біостимулятори-добрива «Вермимаг» і «Вермийодіс» за 
позакореневого підживлення рослин у баковій суміші з мінеральними 
добривами забезпечують засвоєння рослиною 85-90% азоту 
порівняно з 30-40%-им засвоєнням його через кореневу систему із 
добрив, внесених до ґрунту.

Досвід господарств Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Одеської,Чернігівської та інших областей свідчить, що 
навіть за особливо посушливих умов 2015-2016 рр., біостимулятори-
добрива забезпечували приріст врожаю, ц/га: зернових – 5,4-9,2; 

ріпаку – 4,2-6,4; сої, соняшнику – 3,8-7,3; кукурудзи на зерно – 17,5-
21,3; рису – 8,2-12,1; овочів – 70,5-120,4.

Зокрема, у ТОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 
2016 року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразового 
обприскування препаратом «Вермимаг», навіть за умов випадання 
під час вегетації лише 50-60% опадів від потреби, врожайність 
ячменю ярого сорту Себастьян зросла на 13,3 ц/га (прибуток 
7748 грн./га), а за одноразового обприскування посівів соняшнику 
гібриду Опера приріст склав 3,5 ц/га (прибуток 2900 грн./га), ріпаку 
озимого сорту Бучацький – 4,7 ц/га (прибуток 9400 грн./га).

Дослідженнями Інституту сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН (О.М. Бердніков) на 
дерново-підзолистих ґрунтах Козелецького району Чернігівської 
області з вивчення ефективності застосування в технологіях 
вирощування кукурудзи регуляторів росту «Вермистим», 
«Вермимаг», «Вермийодіс» встановлено, що дворазове обпри-
скування рослин кукурудзи регуляторами росту забезпечило 
відповідно такий приріст врожаю зерна, ц/га: «Вермистим» – 12,1-
18,2, «Вермимаг» – 14,2-19,4, «Вермийодіс» – 16,4-20,1.

Високу ефективність забезпечують біотехнології і на бідних 
ґрунтах Передкарпаття. Так, у фермерському господарстві «Богдан 
і К» Івано-Франківської області впроваджено технологію біологізації 
землеробства, а саме: сівозміни насичені зернобобовими (25-32%), 
деструкцію соломи озимих і ярих культур здійснюють деструктором 
«Вермистим-Д» на усій площі, одночасно з післяжнивним висіва-
нням культур на сидерат (18-25%). На усій площі здійснюють 
допосівну обробку насіння препаратом «Вермистим» (7-8 л/т) та 
дворазове обприскування рослин під час вегетації «Вермимаг» (6-7 
л/га) або «Вермийодіс» (4-5 л/га).

Впровадження цих технологій дало змогу упродовж 2012-2016 
років значно покращити агрофізичні і агрохімічні властивості 
грунтів, зокрема уміст гумусу збільшився на 0,18-0,32%, 
кислотність зменшилась на 0,7-1,2 рН, значно збільшився уміст 
мікро- та макроелементів, покращився структурно-агрегатний 
склад та водно-фізичні властивості, що дало змогу у посушливі 
роки збирати високі врожаї. За ці роки середня врожайність 
озимих зернових становила 56-70 ц/га (на окремих площах 88-
92 ц/га), кукурудзи – 80-118 ц/га, ріпаків, сої, соняшнику – 35-45 
ц/га, а 2016 р. зібрано 46,1 ц/га соняшнику на площі 510 га, що 
уможливило отримати чистий прибуток 7920 грн./га при зменшенні 
витрат на придбання міндобрив, пестицидів, пального на 30-40%.

Отже, є над чим задуматися аграріям, особливо керівникам 
і фахівцям малих і середніх фермерським господарств. 
Переконливі результати господарювання передових господарств 
є очевидним прикладом для наслідування.

Однак, дивує позиція керівників окремих малих і середніх 
фермерських господарств, які дивлячись на великі агрокомпанії 
(які неналежно дбають про родючість грунтів, а застосовують 
високі дози мінеральних добрив і пестицидів, значна кількість їх 
неохоче займається біологізацією землеробства), недостатньо 
уваги надають процесам поліпшення родючості грунтів та охорони 
довкілля.

Богдан ТИМОФІЙЧУК, директор ПФ «Богдан і К»;
Наталія КОЛІСНИК, директор ПП «Біоконверсія».

БІОСТИМУЛЯТОРИ - добрива виробництва 
ПП “Біоконверсія” - запорука високого врожаю

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.
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онлайн-площадка бесплатных объявлений

Регистрируйтесь!
Продавайте!
Покупайте!

Статья «Качественные пестициды и агрохимикаты в Укра-
ине – путь к благополучию и экологической безопасности», 
Бабаянц О.В., доктор биол.наук, ст.н.с., заведующая отделом 
фитопатологии и энтомологии СГИ-НЦСС, журналист, опу-
бликована в журнале «AgroONE» №5 (18) май, 2017.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАТЬИ:
СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

В связи с апрельскими снегопадами и морозами все по-
севы озимых культур оказались под угрозой гибели. Озимая 
пшеница, конечно, выдержит мороз и снежный покров, но ос-
лабленные посевы могут значительно пострадать. Рекомен-
дую сразу по восстановлению нормальных погодных условий, 
при повышении температуры воздуха до 10-12°С применить 
антистрессанты. Это могут быть внекорневые микроэлемент-
ные подкормки. Как эталон и защитник – используйте Атоник 
Плюс в норме 0.2 л/га. 

Постарайтесь до появления флагового листа провести эту 
обработку. Следите за первыми проявлениями заболеваний. 
Это очень важно, так как иммунитет ослаблен и поглощение 
питательных веществ существенно замедлится, а патогены 
будут проявлять серьезную агрессивность. В арсенале необ-
ходимо иметь фунгицид широкого спектра действия для каче-
ственной защиты от мучнистой росы, пятнистостей листьев 
и ржавчинных. Озимый ячмень следует также защитить от 
развития темно-бурой пятнистости. Горох пострадать не дол-
жен, но проявить внимание к нему также придется. Не должно 
быть плохо на яровых культурах, если проростки не вышли на 
поверхность почвы.

Оформляйте подписку на ежемесячное получе-
ние журнала "AgroONE" и рекламаного приложе-

ния "АГРО 1". Подписной индекс: 86876 или через 
редакцию (0512) 58-05-68, (067) 513-20-35
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П
отенціал продуктивності зернових культур 
може бути надзвичайно високим. Сьогодні 
на полях України вже отримують урожайність 
озимої пшениці на рівні 105-110 ц/га, але 

генетичний потенціал сучасних сортів набагато вищий. 
Подальше зростання врожайності можливе за умови ви-
користання сучасних високопродуктивних сортів, ефек-
тивної системи захисту та збалансованого забезпечення 
макро- та мікроелементами, які спрямовані на створення 
оптимальних умов для формування надземної біомаси та 
окремих елементів врожайності.

Врожайність зернових культур визначається числом 
продуктивних стебел на одиницю площі, числом зерен у 
колосі та масою 1000 зерен. При настанні несприятливих 
умов, зменшенні споживання вологи або поживних речо-
вин, рослини зернових культур «скидають» частину па-
гонів або інших продуктивних органів. При цьому редукція 
числа пагонів на рослині може становити до 90%, а зарод-
кових зерен під час цвітіння - до 50%. Вважається, що у 
формуванні врожайності зернових бере участь не більше 
20% спочатку закладених продуктивних органів.

Тому основним завданням систем підживлення є фор-
мування оптимальних умов забезпечення поживними 
речовинами для формування та збереження елементів 
урожайності у відповідні фази росту та розвитку культури.

У розвитку елементів продуктивності зернових куль-
тур встановлені наступні критичні періоди.

Фаза кущення

Період кущення (BBCH 21-29) - надзвичайно від-
повідальна фаза для формування майбутнього врожаю. 
На початку періоду відбувається утворення продуктивних 
стебел, а під кінець фази – зачатків колосу. Тому листове 
підживлення макро- і мікроелементами та речовинами, 
що регулюють ріст, саме в цей період дозволяє стимулю-
вати розвиток вегетативної маси та кореневої системи, 
підвищити коефіцієнт кущення, нівелювати вплив погод-
них умов і гербіцидного стресу.

Фаза виходу в трубку - прапорцевий лист

Це найбільш критична фаза, яка істотно впливає на про-
дуктивність. У фазі одного вузла у пшениці і жита (BBCH 
30-31) закінчується закладання колоса і визначається мак-
симальне число зерен в колосі (рис.1). У ячменю фаза 
закінчення закладки колоса менш чітка. У пшениці кожен 
колосок має 2-3 і рідше 4-5 сформовані квітки, які дають 
зерно. Решта квіток розвивається не повністю і не утво-
рює зерна. На ранніх фазах формування колоса в колоску 
закладається до 8-9 зачатків квіток, але як тільки перші 
2-4 квітки досягнули певного ступеня розвитку, інші вище 
розташовані квітки перестають рости. При забезпеченні 
оптимального рівня мінерального живлення в цей період 
можна отримати до 11 квіток і до 8 зерен в колоску. Вва-
жається, що 25-35 шт. зерен в колосі можуть забезпечити 
урожайність 30-50 ц/га, але реально в одному колосі можна 
отримати 70 зернин, що подвоїть продуктивність посівів.

Між фазою другого вузла і появою прапорцевого лист-
ка (BBCH 32-39) триває «великий критичний період», 
коли протягом одного тижня довжина колоса зростає від 
декількох міліметрів до 10 см і більше. Різко збільшується 
чутливість рослин до дефіциту поживних речовин, води і 
світла. За дії несприятливих умов відбуваються редукція 
продуктивних пагонів. У пшениці і жита в нижній частині, 
у ячменю в верхній частині відмирають слабо розвинені 
колоски. Вважають, якщо число листків на пагоні менше 
п'яти, можна очікувати зниження кількості колосків у ко-
лосі і продуктивності окремих рослин.

Маса зернівки залежить не тільки від умов розвитку, а 
в першу чергу визначається довжиною квіткових лусочок, 
ріст яких закінчується вже під час колосіння. Підживлення 
комплексними добривами, проведене до закінчення фор-
мування квіткових лусочок, може сприяти їх збільшенню. 
Пізніші підживлення вже не впливають на розміри лусочок 
і довжину зерна, але сприяють росту зерен до повного за-
повнення простору між квітковими лусками.

Фаза наливу зерна

До критичних також відноситься фаза від початку наливу 
зерна до воскової стиглості (BBCH 71-87), коли формуються 
якісні показники майбутнього врожаю. Позакореневі оброб-
ки при цьому подовжують термін функціонування фотосин-
тетичного апарату та тривалості життя листків, як основного 
донору асимілятів, чим сприяють накопиченню більшої кіль-
кості поживних речовин, підвищенню якості та маси зерна.

З урахуванням критичних періодів росту та фізіологіч-
них потреб зернових культур в збалансованому живленні 
ТОВ НВК «Квадрат» розробила лінійку комплексних до-
брив ТМ «Quantum».

Починаючи з фази середини кущення, в період за-
кладання колоса (формування репродуктивних органів), 
запліднення і дозрівання, особливе значення має забез-
печення рослин бором. Бор (B) сприяє посиленню росту 
пилкових трубок і проростанню пилку, збільшенню кіль-
кості квіток і зерен, а за його відсутності порушується про-

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗАКО-

РЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ.

Рис. 1. Фаза початок виходу в трубку 
озимої пшениці (BBCH 30).
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цес дозрівання насіння. Бор регулює синтез фітогормонів 
- ауксинів і фенолів, стимулює вуглеводний, білковий і ну-
клеїновий обмін та ряд інших біохімічних процесів в росли-
нах. При нестачі бору порушується синтез, перетворення, 
транспорт вуглеводів та формування репродуктивних ор-
ганів. Дефіцит бору найчастіше проявляється при нестачі 
вологи, на вапнякових та карбонатних ґрунтах легкого гра-
нулометричного складу.

Комплексне борне добриво на основі біологічно актив-
них органічних поліборатів - «Квантум – БОР АКТИВ» є ви-
сокоефективним препаратом для профілактики дефіциту та 
забезпечення рослин бором (рис. 2).

Зернові культури особливо чутливі до таких мікроеле-
ментів, як мідь, цинк, марганець, бор, молібден та добре 
реагують у критичні фази на застосування біологічно ак-
тивних речовин. Тому протягом вегетації рекомендується 
проводити підживлення комплексами макро- та мікроеле-
ментів «Квантум–ЗЕРНОВІ». Застосування макроеле-
ментів (азоту, фосфору та калію) у фазу кущіння впли-
ває, перш за все, на густоту стеблостою; в фазі виходу в 
трубку - на число зерен в колосі; у більш пізні фази - го-
ловним чином, на масу 1000 зернин і вміст білка в зерні. 
Мікроелементи добрива в свою чергу приймають участь 
у багатьох біохімічних реакціях, входять до складу фер-
ментів, вітамінів, гормонів та інших біологічно активних 
речовин чим активують ріст біомаси, підвищують ефек-

тивність фотосинтезу та стійкість рослин до несприят-
ливих умов середовища.

Дуже важливо забезпечити оптимальний фітосанітар-
ний стан посівів. Від фітосанітарного стану верхніх листків 
та колосків в періоди цвітіння і дозрівання залежить за-
гальна кількість репродуктивних органів та маса зернівок. 
Крім того, ураження рослин хворобами значно знижує 
ефективність підживлень макро- та мікроелементами. За-
стосування фосфорно-калійного добрива з фунгіцидним 
ефектом «Квантум-ФІТОФОС» сприяє ліквідації дефіци-
ту фосфору та калію, гальмує ріст патогенних організмів, 
підсилює імунітет рослин та формує захисний механізм 

рослин у відповідь на дію несприятли-
вих умов навколишнього середовища.

У фазу молочно-воскової стиг-
лості (ВВСН 83-87) для покращення 
якості зерна та стимулювання ре-
утилізації поживних речовин з ли-
стя до колосу, варто застосовувати 
концентроване калійне добриво з 
органічними кислотами та мікроеле-
ментами «Квантум–К36».

В разі наявності загрози виник-
нення теплових, водних або інших 
стресів рекомендується позакорене-
ве підживлення біологічно-активни-
ми препаратами з високим вмістом 
гумінових речовин («Квантум-ГУ-
МАТ»), амінокислот («Квантум-Амі-
но Макс») та комплексами на основі 
високодоступних сполук кремнію 
(«Квантум-АкваСил»).

Таким чином, позакореневі під-
живлення макро- та мікроелемента-

ми в критичні періоди розвитку рос-
лин дають можливість управляти розвитком компонентів 
продуктивності, формувати структуру врожаю та його 
величину.

Директор з розвитку 
ТОВ "НВК"КВАДРАТ" Полянчиков С.П.

Науковий консультант з живлення рослин 
ТОВ "НВК"КВАДРАТ" Капітанська О.С.

Агроном-консультант 
ТОВ "НВК"КВАДРАТ" Ковбель А.І.

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

Рис.2. Вплив позакореневого підживлення бором 
на формування зернівок колосу.
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Одним из ключевых трендов современного мира 
является выведение всех процессов производ-
ства на высшую ступень эффективности. Агро-
бизнес - не исключение. Увеличение количества 
урожая при снижении затрат - один из главных 
показателей успешного агрария. Инновацион-
ный продукт «Agroglass» уже сегодня поможет 
фермерам добиться ранее невиданных резуль-
татов качества выращиваемой продукции, а так-
же снизить риски потери урожая.

Сила двух «К»
Ведущими мировыми биологами и агрономами уже 

давно была доказана потребность растений в таких эле-
ментах, как калий и кремний.

Насыщение в нужном количестве калием улучшает 
созревание плодов и ягод, улучшает движение воды в 
листьях и существенно влияет на скорость дыхания вы-
ращиваемых культур. Именно поэтому, растения, имею-
щие оптимальный баланс К2О (так выглядит химическая 
формула калия), более устойчивы в условиях засушливой 
и жаркой местности. Из-за поддержания необходимого 
количества жидкости в клетках злаки, например, менее 
подвержены увяданию. Кроме того, калий влияет на вку-
совые качества плодов, что в условиях жесткой рыночной 
конкуренции может сыграть решающую роль - потреби-
тель будет выбирать тот продукт, который просто-напро-
сто вкуснее.

В свою очередь, пользу кремния (SiO2) также тяжело 
переоценить. Этот элемент не просто делает растения бо-
лее крепкими физически, но также увеличивает урожай-
ность и улучшает качество продукции. Научно доказано, 
что правильно подобранная доза SiO2 улучшает в тканях 
выращиваемых культур обмен азота и фосфора и снижа-
ет токсичность чрезмерного количества тяжелых метал-
лов. А его главная функция - снижение стрессов, которые 
испытывают растения после обработки пестицидами и 
гербицидами.

Чудеса, ставшие реальностью
- Осознание сегодняшних потребностей рынка побуди-

ло нас к созданию «Agroglass» - инновационного продукта 
на рынке агрохимической промышленности, - рассказы-
вает Андрей Олейник, руководитель фирмы-разработчи-
ка «Agroglass». При создании «Agroglass» учитывались 
передовые исследования воздействия органических 
форм кремния и калия на показатели роста сельскохозяй-

ственных культур. Отличительной чертой препарата явля-
ется наличие в его составе калия в бесхлорной форме, 
что особенно важно для культур, чувствительных к хлору.

Амфорный кремний, входящий в состав «Agroglass» 
находится уже в растворенном состоянии, благодаря 
чему его способность усваиваться растениями в десятки 
раз превышает по эффективности классический метод 
внесения в почву кремния.

Кроме того, продукты «Agroglass» не только снабжа-
ют почву необходимыми для произрастающих культур 
химическими элементами, но и благодаря своим гигро-
скопическим свойствам накапливают влагу из атмосфе-
ры, постепенно передавая её в почву. Таким образом, 
у аграриев появляется своеобразная «подстраховка» 
на случай непредвиденной или аномальной засухи. 
Только этот фактор способен повысить урожайность на  
20-30% без дополнительных вложений! То, во что раньше 
невозможно было поверить, сегодня становится реально-
стью:

- Несмотря на то, что наш продукт присутствует на 
рынке всего около года, спрос на него превышает про-
гнозируемые цифры. Мы прекрасно понимаем, в каком 
состоянии находится сегодня агробизнес, насколько он 
подвержен влиянию постоянно растущего курса долла-
ра, поэтому не ставим цели в получении сверхприбыли. 
В результате этого цены на «Agroglass» являются прием-
лемыми и доступными для украинских фермеров, - рас-
сказывает Олейник. - Тем более, что стоимость нашего 
продукта гораздо ниже, чем у заграничных конкурентов. 
Хотя конкурентами называть их не совсем правильно, 
ведь аналогов «Agroglass» просто не существует, - резю-
мирует Андрей Николаевич.

Эффективность «Agroglass» 
доказана наукой

Естественно, делать громкие заявления о качестве 
и эффективности своего продукта может каждый. Вот 
только далеко не каждый может похвастаться результа-
тами, которые показал при лабораторных исследованиях 
«Agroglass».

При проведении исследований использовались семе-
на озимой пшеницы сорта Антоновка. Контрольные об-
разцы подготовили, после чего проращивали при опреде-
ленной температуре и влажности на протяжении 7 дней. 
Различие исследуемых материалов заключалось в том, 
что первый образец на стадии подготовки замачивали в 
растворе удобрения «Agroglass», а второй - нет. В иссле-
дуемый период образцы увлажняли каждый день, не до-
пуская переувлажнения и высыхания.

После недельного цикла исследований результаты 
были очевидны. Те зёрна, который обрабатывались удо-
брением «Agroglass», имели на 8,4% длиннее проростки, 
и на 12,7% длиннее корни. Что касается основного пока-
зателя жизнедеятельности растений - прироста биомас-
сы - то тут показатели ещё более впечатляющие! После 
недельного цикла исследований был зафиксирован до-
стоверный рост сырой массы проростков и корней пше-
ницы на 8,5-25% и 34-76% соответственно. Говорить об 
эффективности «Agroglass» после этих цифр излишне - 
результаты говорят сами за себя.

Невозможное возможно: 
инновационный продукт  
«Agroglass» способен увеличить 
урожайность до 30%
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Таблица 1. Энергия прорастания и лабораторная 
всхожесть семян пшеницы, (Х±m)

Таблица 2. Биометрические показатели 7-дневных 
проростков пшеницы под влиянием кремний-калиевого 
удобрения «Agroglass», (Х±m)

Комментарий эксперта
Максим КОЛЕСНИКОВ, к.с.н, заведующий кафедры 

химии и биотехнологий Таврического государственного 
агротехнологического университета.

- Аналогов «Agroglass» в Украине нет, ничего подобно-
го наши предприятия не производят. Кремний и калий до-
бывать не сложно, но вот что с излишками делать потом? 
Обычно, их просто выбрасывали. Поэтому создание про-
дуктов, таких как «Agroglass», позитивно сказывается ещё 

и на состоянии окружающей среды и экологии. А дешевиз-
на элементов, которые входят в состав удобрения, делают 

его вполне доступным для украинских фермеров.
- Какие сельскохозяйственные культуры не-

обходимо обрабатывать «Agroglass», чтобы до-
стичь видимого увеличения урожайности?

- Наиболее нуждается в кремнии и калии рис. 
Не стоит забывать и о злаковых культурах: пшени-
це, ячмене, ржи. Важными эти элементы являются и 
для кукурузы.

- Что Вы можете сказать о результатах лаборатор-
ных исследований «Agroglass»?

- То, что они проводились - уже показатель! Многие 
производители хвастаются своими удобре-
ниями, но когда я спрашиваю, какие научные 
исследования своего продукта они проводи-
ли, то в большинстве случаев оппоненты не 
находят ответа. Некоторые компании делают 
выводы из того, что дали какой-то бабушке 
свой препарат, чтобы она обработала им 
свой огород, а потом поделилась впечатле-
ниями.

Естественно, лабораторные исследова-
ния, которые проводятся в короткий период 
времени при определённых условиях - это 
одно. Совершенно другой вопрос - какой ре-
зультат то или иное удобрение даст в реаль-

ной жизни?! В продукты, которые дают прирост урожай-
ности в два раза, я не верю. А вот в то, что «Agroglass» 
даст увеличение урожая на 15-20, а то и 30% - вполне!

Вариант Энергия прорастания, % Лаб. всхожесть, %

Контроль 91,00±0,58 0,0 91,33±0,88 0,0

Agroglass, 5 мл/л 92,33±1,45 +1,3 94,33±1,76 +3,0

Agroglass, 15 мл/л 92,33±2,03 +1,3 95,00±1,15* +3,7

Agroglass, 30 мл/л 88,00±1,00* -3,0 92,33±1,86 +1,0

Вариант
Сырая масса 100 шт, г Сухая масса 100 шт, г Длина, см

проростки корни проростки корни проростки корни

Контроль 3,07 1,79 0,665 0,428 9,83 6,38

Agroglass
5 мл/л 3,21 1,66 0,729 0,440 9,92 6,70

Agroglass 
15 мл/л 3,83 3,15 0,745 0,511 10,66 7,19

Agroglass
30 мл/л 3,37 2,50 0,696 0,491 9,97 6,96

Приобрести «Agroglass» Вы можете у компании 
ООО «Синтез Минерал Групп»

г. Запорожье, Северное шоссе 4, оф.109
agroglass@ukr-silicate.com    www.agroglass.com.ua 

(067) 610-45-45, (061) 228-61-09
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Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева 
НААН, ООО НПФ «Медбиоком»

РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БИОГЛОБИН
Утвержден Госкомиссией Министерства экологии

и природных ресурсов Украины 
(Р. А № 02194, А № 01689)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ ПРЕПАРАТА
Биоглобин был создан в конце ХХ века доктором 

фарм. наук, профессором Г. Г. Шитовым как лекарствен-
ный препарат для использования в медицине и ветери-
нарии. Впоследствии было установлено его эффективное 
применение в растениеводстве как стимулятора роста и 
развития растений. Препарат имеет органическое проис-
хождение, поскольку получается из плаценты животного 
по специальной технологии промышленным способом. 
Содержит в своем составе полный комплекс незамени-
мых аминокислот, полипептиды, аминосахара, гексуроно-
вые кислоты и микроэлементы в сбалансированном для 
живой природы составе.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Применение 
Биоглобина в 
растениевод-
стве обусловле-
но наличием в 
нем полного на-
бора аминокис-
лот и пептидов, 
которые позво-
ляют растениям 
нормализовать 
и увеличить 
синтез всех не-
обходимых бел-
ков, в результа-
те чего растет 
у р ож а й н о с т ь 
и повышается 
качество вы-
ращенной про-
дукции. При 
п р и м е н е н и и 

Биоглобина в растениях ускоряется деление клеток, что 
способствует нарастанию биологической массы. В част-
ности, ускоряется процесс образования волосков на 
корневой системе, увеличивается ее всасывающая спо-
собность, что в дальнейшем повышает эффективность 
использования растениями питательных веществ из по-
чвы и минеральных удобрений. Предпосевная обработка 
семян способствует повышению энергии его прораста-
ния. Опрыскивание посевов в первый период вегетации 
стимулирует вегетативный рост и развитие растений, а 
опрыскивание в период формирования урожая повышает 
показатели качества продукции.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В зависимости от культуры для предпосевной обра-

ботки семян расходы Биоглобина составляют 0,5-1,0 л/т. 
Возможно его сочетание в смеси с химическими протра-
вителями или бактериальными препаратами. Расход рабо-
чего раствора - 8-10 л на 1 т семян. Для разового опрыски-
вания посевов доза Биоглобина составляет 0,5-1,0 л/га, а 
при двукратном применении (в разные фазы вегетации) 
- 0,3-0,5 л/га препарата за каждый прием. Расход рабо-
чего раствора - 200-300 л/га. Положительное действие 
препарата проявляется даже при одной предпосевной 
обработке семян или разовом опрыскивании посевов, но 
наибольший эффект обеспечивается за счет сочетания 
обоих способов. Во влажные годы Биоглобин в большей 
степени влияет на повышение урожайности, а в засушли-
вые - на качество продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Озимые зерно-

вые: Четырехлетние 
испытания в институте 
и в фермерских хозяй-
ствах показали, пре-
жде всего, стабильную 
урожайность по срав-
нению с контролем не-
зависимо от погодных 
условий, высокую эко-
номическую эффек-

тивность применения препарата и самое главное – повы-
шение показателей качества зерна!

Озимые кресто-
цветные (рапс, гор-
чица): По результа-
там испытаний самые 
высокие показатели 
урожайности на рапсе 
составили 25-30%.

Яровые зерно-
вые: Предпосевная 
обработка семян и 
опрыскивания посе-
вов дают максималь-
ный старт и развитие вегетативной массы растений. 

Даже две обработки 
дают прибавку на  
15-20%.

Бобовые (горох, 
соя и др.): Предпо-
севная обработка се-
мян + опрыскивание 
посевов в фазу буто-
низации - ключевые 
фазы для повышения 
урожайности на 25%.

Подсолнечник : 
Предпосевная обра-
ботка семян + опры-
скивание посевов от 
появления 2-4 до 7 
пар листьев ускоряют 
развитие корневой 
системы и формиру-
ют мощное развитие 
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зеленой массы рас-
тений.

Картофель: Че-
тырехкратная обра-
ботка дает прибав-
ку урожайности на  
40-60%. В отдельных 
регионах применение 
Биоглобина дает воз-
можность собирать 2 
урожая за сезон.

Сахарная свекла: Увеличение урожайности на  
30-40% за 3-4 обработки.

Виноград: Обра-
ботка во время появ-
ления завязи + через 
каждые 2-3 недели 
вместе с внекорне-
вой подкормкой и 
защитой от болезней 
– гарантированно по-
вышает урожайность 
на 40%. По исследо-

ваниям многочисленных хозяйств, на сегодняшний день 
признан самым эффективным стимулятором роста расте-
ний по винограду.

Плодово-ягод-
ные культуры: Во 
время появления ли-
ствы + в конце цвете-
ния по завязям. Эти 
основные обработки 
дают не только повы-
шение урожайности 
на 50%, но и самое 
главное – получение 
экологически чистой продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2008 г. по настоящее время в Институте растени-

еводства им. В. Я. Юрьева НААН ведутся исследования 
по изучению влияния регулятора роста и развития расте-
ний Биоглобин на урожайность и качество сельскохозяй-
ственных культур, разрабатываются способы повышения 
эффективности применения препарата. Результатами 
исследований установлено, что применение Биоглобина 
в посевах озимой пшеницы способствовало росту уро-
жайности зерна во влажные годы на 20-31% , а в засуш-
ливые - на 7-12% по сравнению с контролем. При этом 
в засушливые годы повышались показатели качества и 
классность зерна.

Более подробную информацию 
по применению Биоглобина в технологиях 

выращивания сельскохозяйственных культур 
узнавайте по телефонам:

(067) 712-24-05, (095) 725-22-62.
Адрес производителя: 

ООО НПФ «Медбиоком, ЛТД», г. Харьков,  
ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.

Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», 
внесен в Государственный реестр Украины в качестве регулято-
ра роста и развития растений (Свидетельство о госрегистрации  
№ А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по 
лицензии Минпромполитики Украины №188975 от 14.02.2007г и по 
ТУ У 24.2-31644253-002:2006.
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Р
езервом підвищення врожайності та поліпшення 
якості сільськогосподарської продукції за інтенсив-
ними технологіями є регулятори росту рослин. Фізіо-
логічний ефект від використання регуляторів росту 

та мікродобрив полягає в покращенні процесів життєдіяльності, 
а саме, у кращому поглинанні поживних речовин, посиленні про-
цесів фотосинтезу, що сприяє підвищенню врожайності та дає 
можливість рослині максимально використати свій потенціал.

На півдні України одним з домінуючих факторів, що вплива-
ють на ріст і розвиток рослин є наявність вологи у ґрунті. Досягти 
в цій зоні стійких і високих рівнів урожайності агрокультур можли-
во лише в умовах зрошення. Тому саме науковці Інституту Зрошу-
ваного Землеробства НААН України (далі ІЗЗ НААНУ) вивчають 
вплив регуляторів росту і мікродобрив на реакцію урожайності 
гібридів агрокультур. Ця стаття присвячена аналізу дії препаратів 
«Грейнактив-С» та «Сизам-Нано» на урожайність гібридів куку-
рудзи, яку вчені досліджують вже на протязі 5 років.

«Сизам-Нано» – новий інноваційний стимулятор ро-
сту рослин з комплексом мікроелементів, препарат системної 
дії для передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин. Він 
підвищує польову схожість насіння та енергію його проростання, 
активує ріст та розвиток кореневої системи рослин і корисної 
мікрофлори ґрунту, підвищує стійкість до стресових факторів, 
шкідливих організмів, розкриває потенціал власної імунної си-
стеми рослин, дозволяє зменшити внесення добрив на 25-30%, 
позитивно впливає на показники якості продукції, зручний та без-
печний у використанні, нетоксичний, добре сумісний із засобами 
захисту рослин, екологічно безпечний.

«Грейнактив-С» – новий вітчизняний стимулятор росту 
рослин, синтетичний препарат системної дії для передпосівної об-
робки насіння та вегетуючих рослин. Він активує ріст та розвиток 
рослин і азотфіксуючих бактерій в ґрунті, підвищує стійкість до 
стресових факторів, шкідливих організмів, розкриває потенціал 
власної імунної системи рослин, дозволяє зменшити внесення 
азотних добрив на 20-25%, позитивно впливає на показники якості 
продукції, зручний та безпечний у використанні, нетоксичний, до-
бре сумісний з іншими агрохімікатами, екологічно безпечний. Дію-
ча речовина препарату – добре розчинна у воді біологічно активна 
органічна сполука, структура якої близька до структури білкової 
речовини, містить велику кількість атомів азоту.

Польові дослідження проводилися на зрошуваних масивах 
ІЗЗ НААНУ.

Згідно схеми досліду 2016 р., насіння перед висівом обро-
бляли розчином препарату «Сизам-Нано», а в період вегетації 
проводили обприскування рослин регулятором «Грейнактив-С» у 
співвідношенні 1:1000. Обприскування сечовиною проводили 4% 
розчином.

Дослідження з кукурудзою проводилися у 4-х разовій повтор-
ності на районованих в Україні, різних за скоростиглістю гібридах 
кукурудзи

Фактор А:
1. Тендра – ФАО (190), ранньостиглий.
2. Скадовський – ФАО (280), середньоранній.
3. Каховський – ФАО (380), середньостиглий.

4. Арабат – ФАО (430), середньопізній.

Фактор В – обробка регуляторами ро-
сту та сечовиною:

1. Контроль (без обробки);
2. «Сизам-Нано»: обробка насіння + обприскування у фазу 

7-8 листків;
3. «Сизам-Нано»: обробка насіння + обприскування у фазу 

7-8 листків «Грейнактив-С»;
4. «Сизам-Нано»: обробка насіння + обприскування у фазу 

7-8 листків «Грейнактив-С» з сечовиною.
Застосування регуляторів росту рослин в 2016 р. досліджень 

на посівах кукурудзи, позитивно вплинуло на ріст та розвиток 
рослин і, як наслідок, на формування врожаю. Так, незалежно 
від скоростиглості гібридів, регулятори росту збільшували вро-
жайність кукурудзи на 0,43-1,12 т/га з приростом урожайності 
4,22-9,10%. Це пояснюється тим, що рослини були повністю або 
частково забезпечені необхідними мікроелементами та речови-
нами, що стимулють їх ріст, з їх розподілом протягом вегетації 
культури, особливо в критичні періоди розвитку рослин (табл.1).

Результати проведених досліджень показали, що більшою 
стабільністю прояву врожайності, як фактичної, так і потенційної, 

Гібрид
(фактор А)

Обробка препаратом 
(фактор В)

Урожайність, 
т/га

Приріст 
урожайності

т/га %

Тендра
ФАО 190

Контроль (без обробки) 9,02 - -

Сизам-Нано+Сизам-Нано 9,42 0,40 4,43

Сизам-Нано+ Грейнактив-С 9,49 0,47 5,21

Сизам-Нано +Грейнактив-С 
+ Сечовина 9,60 0,58 6,43

Скадовський
ФАО 280

Контроль (без обробки) 9,85 - -

Сизам-Нано+Сизам-Нано 10,29 0,44 4,46

Сизам-Нано+ Грейнактив-С 10,36 0,51 5,18

Сизам-Нано +Грейнактив-С 
+ Сечовина 10,47 0,62 6,29

Каховський
ФАО 380

Контроль (без обробки) 10,96 - -

Сизам-Нано+Сизам-Нано 11,48 0,52 4,74

Сизам-Нано+ Грейнактив-С 11,56 0,60 5,47

Сизам-Нано +Грейнактив-С 
+ Сечовина 11,70 0,74 6,75

Арабат
ФАО 430

Контроль (без обробки) 12,20 - -

Сизам-Нано+Сизам-Нано 12,86 0,66 5,41

Сизам-Нано+ Грейнактив-С 12,98 0,78 6,39

Сизам-Нано +Грейнактив-С 
+ Сечовина 13,21 1,01 8,28

НІР05, т/га
А = 0,40

В = 0,27

Вплив регуляторів росту «Сизам-Нано» та «Грейнактив-С» 
на продуктивність кукурудзи в умовах зрошення на півдні 
України. Висновки за період 2012-2016 р.р.

Таблица 1. Урожайність зерна гібридів кукурудзи за-
лежно від обробки регуляторами росту, 2016 р.
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в умовах зрошення характеризуються гібриди середньостиглої 
та середньопізньої групи. Рівень падіння урожайності залежно 
від генотипу був мінімальним у досліджуваних гібридів ФАО 
380-430. Це свідчить про те, що середньостиглі та середньопізні 
гібриди кукурудзи в умовах зрошення, за стабільністю прояву 
високої врожайності, мають певні переваги над скоростиглими 
гібридами.

Урожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення без об-
робки препаратами коливалася в межах скоростиглості гібридів 
9,02-12,20 т/га.

Найбільшу врожайність зерна в умовах зрошення - 13,21 т/га 
-сформував середньопізній гібрид Арабат при комплексному засто-
суванні регуляторів росту – обробка насіння «Сизам-Нано» та піджив-
лення у фазу 7-8 листків 
кукурудзи препаратом 
«Грейнактив-С» з 4% 
розчином сечовини, що 
на 1,01 т/га більше від 
контролю. Така ж зако-
номірність спостеріга-
лася і у інших гібридів, 
додаток врожаю від цієї 
обробки, в середньо-
му за гібридами, склав 
0,58-1,01 т/га. Слід 
зазначити, що най-
більш суттєва реакція 
від застосування регу-
ляторів росту в умовах 

зрошення, виявилась у середньостиглих та середньопізніх гібри-
дів.

Згідно даних таблиці 1 бачимо, що за всіма групами стиг-
лості гібридів кукурудзи спостерігається тенденція приросту вро-
жайності зерна від обробки регуляторами росту «Сизам-Нано» і 
«Грейнактив-С».

Провівши комплексну оцінку впливу досліджуваних препа-
ратів, можна відзначити, що комплексна дія регуляторів росту 
«Сизам-Нано» і «Грейнактив-С» допомагає рослинам повністю 
реалізувати свій генетичний потенціал за даних умов зони ви-
рощування і сформувати максимальну врожайність зерна куку-
рудзи.

Як ми вже зазначили, досліди впливу препаратів «Сизам-На-
но» і «Грейнактив-С» на врожайність агрокультур (в даному 
випадку кукрудзи), проводяться п’ятий рік поспіль. Результати 
аналізу приросту врожайності зерна кукурудзи за весь час до-
сліджень наведені в таблицях 2-4.

На сайті компанії ТД «АгроЛідер» agro-lider.com 
можна знайти розгорнуті звіти науковців Інституту 
Зрошуваного Землеробства НААНУ за цей час, які 
підтверджують стабільність отриманих результатів.

Гібрид
Обробка

препаратом

MAX
урожай-
ність за 
період 

2012-2016р,
т/га

Рік дослідження,приріст 
урожайності,т/га

2012 2013 2014 2015 2016

Контроль без 
обробки

-

Бистриця
400МВ

Сизам-Нано
обробка насіння

0,57 0,69 - - -

Грейнактив-С
вегетація

 фаза 7-8 листків
0,87 0,89 - - -

Сизам-Нано
обробка насіння 
+Грейнактив-С

 вегетація
 фаза 7-8 листків

13,14 1,55 1,67 - - -

Контроль без 
обробки

Арабат
ФАО 430

Сизам-Нано
обробка насіння

- - 0,91 - -

Сизам-Нано
обробка насіння
+Сизам-Нано

вегетація
 фаза 7-8 листків

- - - 0,66 0,66

Сизам-Нано
обробка насіння
+ Грейнактив-С

вегетація
 фаза 7-8 листків

- - 1,37 0,72 0,78

Сизам-Нано
 обробка насіння 
+Грейнактив-С

+сечовина 6 кг/га

14,00 - - - 1,12 1,01

Таблица 2. Приріст урожайністі зерна гібридів куку-
рудзи (т/га), залежно від обробки регуляторами росту, за 
період 2012-2016 р.р.

Таблица 3. Приріст урожаю зерна кукурудзи, т/га 
за період 2012-2016 р.р.

Таблица 4. Найбільша урожайність гібридів кукурудзи, 
т/га за період 2012-2016 р.р.
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Кор.: Николай Дмитриевич, агра-
рии встревожены аномальной весной 
и состоянием посевов озимых зерно-
вых, рапса, и жалуются, что ученые, 
службы аграрного сектора никаких 
рекомендаций по спасению будущего 
урожая не дают. Как должны посту-
пать фермеры сегодня, в условиях 
практического возврата зимы?

Н.Д.: Я и сам разделяю тревогу 
агропроизводителей, ведь опасность 
не добрать значительную часть уро-
жая озимых велика. Поздние осен-
ние всходы, вступившие в зиму и 
вышедшие из нее в нераскущенном 
состоянии, к началу возобновления 
весенней вегетации уже потеряли 
25-30% генетической урожайності. А 
тут еще совершенно неблагоприят-
ная весна.

Кор.: Но, как Вы раньше отме-
чали, ранняя продолжительная и 
влажная весна благоприятна для 
весеннего кущения и развития рас-
тений. Чем отличается эта весна от 
предыдущих?

Н.Д.: Действительно, прохлад-
ная, ранняя весна с постепенным 
нарастанием температур и доста-
точной влагой - важнейшие условия 
для интенсивного кущения, сохране-
ния продуктивных побегов, форми-
рования будущего урожая. Однако 
нынешняя весна имеет свои отрица-
тельные особенности. Первое: воз-
обновление весенней вегетации 
озимых началось во второй декаде 
февраля, и растения на большин-
стве посевных площадей вступили 
во второй этап органогенеза - фазу 
кущения. Она продолжается по се-
годняшнее число, то есть, растение 
проходит фазу кущения в течение 
70 суток вместо 46-52 суток в нор-
мальных условиях, и это еще не 
конец. Переход растений в трубку 
на многих площадях не начинался. 
Второе, и главное: к сожалению, на 
протяжении всего периода весен-
ней вегетации растения находятся в 
температурном стрессе. Если, ска-
жем, в минувшем году нарастание 

температур в фазе кущения 
было более-менее равномер-
ным, то этой весной в февра-
ле температуры были невысо-
кими, с небольшой разницей 
между дневными и ночными. 
В марте дневные температуры 
поднимались уже до 13-15°С, а 
ночью падали до 1-2 градусов 
тепла. В третьей декаде марта 
- первой декаде апреля было резкое 
повышение дневных температур до 
+20°С и понижение ночью до 2-3 
градусов тепла. И лишь к середине 
апреля температурный режим при-
близился к среднему многолетнему 
показателю, но к концу второй дека-
ды температура резко снизилась до 
1-2 градусов тепла днем и замороз-
ков ночью. Ясно, что такие темпера-
турные перепады вызвали глубокий, 
продолжительный стресс растений и 
они приостановили развитие.

В состоянии стресса в клетках 
растений доминируют антистрес-
совые гены. При этом образуются 
стрессовые белки вместо обычных 
белков, участвующих в росте и раз-
витии растений. На борьбу за при-
способление к стрессовым условиям 
растение тратит не только элементы 
питания, но и свой энергетический 
потенциал.

Кор.: Но, если большинство фер-
меров внесли большое количество 
азотных, фосфорных удобрений, то 
растения могут брать их не только 
для преодоления стресса, но и для 
своего роста.

Н.Д.: Когда человек испытывает 
стресс, то он не будет много есть, если 
перед ним поставить даже несколько 
полных тарелок с едой. Растение та-
кой же живой организм - и, в этом слу-
чае, его надо поддерживать особой 
пищей в небольших количествах.

Кор.: Чем грозит растениям их 
сегодняшнее неблагоприятное состо-
яние?

Н.Д.: Я уже говорил, что из-за 
слабого развития осенью не раску-
стившиеся растения колосовых куль-

тур снизили потенциал урожайности 
на 25-30%, т.е., мы потеряли первый 
элемент продуктивности - густоту 
продуктивных побегов, колосовых 
стеблей.

Сейчас, на этом этапе органоге-
неза в растении формируются ре-
продуктивные органы - закладыва-
ются зачаточный колос и колосовые 
бугорки, количество члеников коло-
сового стержня, то есть, будущий 
колос и количество в нем колосков. 
Пребывая в стрессе, растения будут 
закладывать минимальную величину 
колоса и меньшее число колосков в 
нем, то есть, снижать потенциаль-
ную урожайность. Научными иссле-
дованиями и практикой доказано, 
что в зависимости от состояния рас-
тения, например, озимой пшеницы, 
обеспеченности ее факторами жиз-
недеятельности: влагой, питанием, 
температурой и т.п., растение может 
в благоприятных условиях образо-
вать 22-24 колоска или 14-16 - в ме-
нее благоприятных условиях; 4-5 и 
даже больше цветков в колоске или 
1-3; 50-60 или 20-25 зерен; массу 
1000 зерен 40-50 г или 35-40, соот-
ветственно. Понятно, что в условиях 
стресса нижние показатели могут 
быть еще меньше.

Кор.: Вы рисуете удручающую 
картину. Неужели нет выхода из сло-
жившегося положения?

Н.Д.: Из любого положения есть 
выход, но не всегда он удобен. Пре-
жде всего, необходимо как можно 
скорее вывести растение из стресса 
и создать условия для нормального 
развития. Наша задача - не допу-
скать пребывания их в стрессе при 
формировании элементов урожай-
ности, до выхода в трубку. Внесе-

Необычная весна требует 
нестандартных действий

В редакцию журнала обращаются фермеры за советом: 
что сейчас необходимо делать для поддержания жизнедея-
тельности озимых, чтобы не потерять урожай. С этим вопро-
сом наш корреспондент обратился к агротехнологу-консуль-
танту ООО «Південьнасіньсервіс” Николаю Дмитриевичу 
Иванчуку.
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нием минеральных удобрений до-
биться этого мы вряд ли сможем, их 
и так достаточно в почве и в самих 
растениях относительно нынешнего 
их состояния. Так, агрохимической 
лабораторией ООО «Південьнасінь-
сервіс» проведены анализы расти-
тельных тканей озимой пшеницы, 
ячменя и рапса в хозяйствах трех 
районов Николаевской области. 
Анализы показали, что сколько-ни-
будь значимого дефицита элементов 
питания растения не испытывают, то 
есть, все дело в температуре.

Кор.: А каким образом вывести 
растения из состояния стресса?

Н.Д.: В настоящее время на рын-
ке появились аминокислотные пре-
параты. Используя их в листовых 
подкормках растений, мы вносим 
готовые аминокислоты, из которых 
и состоят белки. При этом растения 
не расходуют ни элементов питания, 
ни углеводов, ни энергии на их об-
разование, а используют их на уско-
ренную адаптацию к стрессовым 
условиям и нормальное постстрес-
совое развитие. Пока производи-
телей аминокислотных препаратов 
мало. Среди отечественных можно 
назвать компанию «Agrovit Group» 
(Польша-Украина), которая вышла 
на рынок с аминокислотным препа-
ратом Нановит Амино Макс.

Это высококонцентрированный 
биостимулятор-антистрессант с 
содер жа нием 403 г незаменимых 
белокобразующих L-аминокислот, 
полисахаридов, фитогормонов, ма-
кро-, мезо- и 8 наиболее важных 
микроэлементов и полисахаридного 
прилипателя. Рекомендуемая норма 
расхода на 1 га: 0.2 л на 200 л воды.

Кор.: Достаточно обработать 
растения этим препаратом - и они 
сразу выйдут из стресса, больше 
ничего не надо?

Н.Д.: Не сразу, но довольно 
быстро. А для большего эффекта 
необходимо обеспечить быстрое 
проникновение препарата в меж-
клеточное пространство, в ткани 
растения.

Это достигается внесением на 
листовую поверхность амидного 
азота, то есть, карбамида. Амид-
ный азот имеет свойство раство-
рять защитный восковой слой 
кутикулы (поверхностный слой 
листка) и эктодезмы (мельчайшие 
каналы, соединяющие кутикулу 
с апопластом - взаимосвязанной 
системой клеточных стенок и меж-
клеточных промежутков). Очищен-
ные от воска канальцы позволяют 
проникать раствору удобрений в 
апопласт и клетки растения. Если 
в состоянии стресса растение по-

требляет мало элементов питания, 
то при выходе из него пробуждает-
ся «большой аппетит». Возрастает 
потребность в доступных элементах 
питания, поступление которых че-
рез слаборазвитую корневую систе-
му из почвы будет недостаточным. 
Исходя из этого, целесообразно 
вместе с Нановит Амино Макс вне-
сти фосфор, магний, серу, медь, 
увеличивающие энергетический по-
тенциал, активизирующие фотосин-
тез и метаболизм в растительном 
организме.

Кор.: Так какими будут Ваши ре-
комендации?

Н.Д.: С наступлением темпера-
туры окружающей среды выше 10°С 
тепла выполнить внекорневую под-
кормку озимых культур таким соста-
вом удобрений: Нановит Амино Макс 
0.2 л + Нановит фосфорный 1 л + На-
новит моно Медь 0.5-1 л + Сульфат 
магния (MgO - 17.5%, SO3 - 35%) 3 
кг + Карбамид до 10 кг + полисаха-
ридный прилипатель Липосам 0.2 л в 
200 л воды на 1 га. Это и есть пер-
воочередная задача. В дальнейшем 
необходимо подкормить растения 

микроудобрениями в фазе трубкова-
ния: продуктивная подкормка, когда 
будет продолжаться формирование 
репродуктивных органов, а также 
в фазе флагового листа и в начале 
налива зерна, при необходимости. 
Состав удобрений для таких подкор-
мок следует подбирать с учетом ре-
зультатов листовой диагностики тка-
ней растений на содержание в них 
элементов питания специальными 
лабораториями, которые имеются у 
солидных поставщиков микроудо-
брений.

Кор.: Я знаю, что в ООО «Пів-
деньнасіньсервіс» такая лаборатория 
имеется и ее специалисты выполня-
ют агрохимический анализ растений 
в хозяйствах своих клиентов, притом 
бесплатно.

Н.Д.: Совершенно верно.
Кор.: Николай Дмитриевич, бла-

годарю Вас за беседу. Думаю, что 
Ваши советы помогут нашим читате-
лям-аграриям преодолеть природные 
катаклизмы и вырастить хороший 
урожай.

Н.Д.: Надеюсь и я, и желаю им 
успехов!

новітні мікродобрива Нановіт компанії «Агровіт Груп» (Польща – Україна), 
збагачені амінокислотами, стимуляторами росту, фітогормонами, поліса-
харидами. Сульфат магнію, біоприлипач Ліпосам та інші біопрепарати 
компанії «БТУ-Центр».

Для наших клієнтів надаємо методологічну підтримку з використан-
ням листової діагностики рослин безкоштовно.

ТОВ «Південьнасіньсервіс» постачає

Сульфат магнію кристалічний (MgO – 17,5 %, SО3 – 35 %) – 0,33 $ за 1 кг з ПДВ

ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Агротехнолог-консультант, член-кор. МАКНС М. Д. ІВАНЧУК
(050) 604-11-45

Назва добрива та його елементний склад 
(грам/літр)

Оптова ціна 
(1 літр з ПДВ) 

ємність  
1000 літрів $

Оптова ціна 
(1 літр з 

ПДВ) ємність 
20 літрів $

НАНОВІТ Супер (N-122/ K2O-61 / MgO-30 / B-4,5 / Cu-4,5 / 
Fe-0,9 / Mn-0,44 /Mo 0,024 / Zn-2,6)

3,547 3,72

НАНОВІТ макро 12-4-7 (N-131/ P2O5-48 / K2O-77 / B-0,21 / 
Cu-0,11 / Fe-0,22 / Mn-0,11 /Mo 0,05 / Zn-0,01)

3,148 3,31

НАНОВІТ моно Бор 11% (B-150) 4,63 4,8

НАНОВІТ моно Цинк (N-72/ S-48 / Zn-102) 3,383 3,55

НАНОВІТ моно Марганець 12% (N-38/ S-63 / Mn-155) – 4,43

НАНОВІТ моно Мідь (N-67/ S-33 / Cu-70) 4,237 4,39

НАНОВІТ Фосфорний з мікроелементами (N-62 / 
P2O5-411 / B-7 / Zn-7)

4,9 5,07

НАНОВІТ МІКРО У (N-51 / MgO-58 / S-50 / B-6,5 / Cu-6,5 / 
Fe-7,7 / Mn-12 /Mo 0,046 / Zn-6,4)

4,197 4,36

НАНОВІТ Аміно Макс L (амінокіслоти 403 гр, 
полісахариди, фітогормони)

– 11,1

НАНОВІТ Молібденовий з мікроелементами (Mo-35 / 
B-5 / Zn-5)

7,18 7,4
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КАЛИЙ участвует в процессах синтеза и оттока углеводов в 
растениях, обусловливает водоудерживающую способность кле-
ток и тканей, влияет на устойчивость растений к неблагоприят-
ным условиям внешней среды и болезням.

Так, из микроэлементов наиболее резко на подсолнечнике вы-
ражается недостаток бора, применение небольшого количества 
которого также обосновано на последующей культуре.

ФОСФОР благотворно влияет на развитие корневой системы 
стимулирует ее развитие, в результате чего растение может обе-
спечить себя необходимыми элементами, поэтому обработка се-
менного материала и подкормка на ранних стадиях развития так 
необходима не только подсолнечнику, но и всем с/х культурам.

ФОСФОР играет исключительно важную роль в процессах 
обмена энергии в растительных организмах. Энергия солнеч-
ного света в процессе фотосинтеза и энергия, выделяемая при 
окислении ранее синтезированных органических соединений в 
процессе дыхания, аккумулируется в растениях в виде энергии 
фосфатных связей у так называемых макроэргических соеди-
нений, важнейшим из которых является аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ). Накопленная в АТФ энергия используется для 
всех жизненных процессов роста и развития растения, погло-
щения питательных веществ из почвы, синтеза органических 
соединений, их транспорта. Это означает, что если даже все пи-
тательные вещества доступны растению в большом количестве, 
а фосфор – нет, метаболизм растения не будет правильно функ-
ционировать. Это происходит из-за нехватки энергетических 
молекул (поставщиков энергии), в результате чего растение не 
сможет использовать другие питательные вещества. Фосфор, 
возможно, является самым недооцененным питательным эле-
ментом, из-за отсутствия которого в почве наблюдается нехват-
ка активного органического вещества (гуминовых и фульвокис-
лот) и микробов, способствующих минерализации почвы. Такую 
слабую доступность можно сравнить с поставкой электричества 
на одну фазу при полной доступности электричества на три 
фазы. При недостатке фосфора нарушается обмен энергии и 
веществ в растениях, что приводит к плохому усвоению других 
элементов питания и ведет к снижению урожайности!

Особенно резко дефицит фосфора сказывается у всех рас-
тений на образовании репродуктивных органов. Его недостаток 
тормозит развитие и задерживает созревание, вызывает сниже-
ние урожая и ухудшение качества продукции. Растения при недо-
статке фосфора резко замедляют рост, листья их приобретают 

(сначала с краев, а затем по всей поверхности) серо-зеленую, 
пурпурную или красно-фиолетовую окраску. У зерновых злаков 
дефицит фосфора снижает кущение и образование плодоносных 
стеблей. Признаки фосфорного голодания обычно проявляются 
уже на начальных стадиях развития растений, когда они имеют 
слаборазвитую корневую систему и не способны усваивать труд-
норастворимые фосфаты почвы.

Усиленное снабжение растений фосфором ускоряет их разви-
тие и позволяет получать более ранний урожай, одновременно 
улучшается качество продукции.

Известно, что фосфор и калий очень плохо проникают в рас-
тения через листья в сравнении с другими элементами. Быстрее 
всего проникают N (азот), Mg (магний), Na (натрий), медленнее 
– S (сера), еще медленнее – Ca (кальций), K (калий), P (фосфор) 
и микроэлементы. Тем не менее, даже калий и фосфор усваива-
ются через листовую поверхность в несколько раз быстрее, чем 
из почвы, особенно при слабо развитой корневой системе.

Как известно, фосфор, благодаря своим свойствам активи-
зировать энергетические связи в клетках растений, является 
основным элементом, который выводит растение из стресса и 
«толкает» ростовые процессы растения. Вспомогательными 
элементами антистрессантами является: МАГНИЙ, отвечающий 
за транспортную функцию и, в частности, того же фосфора, а 
так же СЕРА, которая входит в состав аминокислот и активно 
участвует в белковом и углеводном обмене веществ, т.е. способ-
ствует качественному усвоению азота!

СТРЕСС – общая неспецифическая адаптационная реакция 
организма на действие любых неблагоприятных факторов. Вы-
деляют три основные группы факторов, вызывающих стресс у 
растений:

•  физические – недостаточная или избыточная влажность, 
освещенность, температура, радиоактивное излучение, ме-
ханические воздействия;

•  химические – соли, газы, ксенобиотики (гербициды, инсек-
тициды, фунгициды, промышленные отходы и др.);

•  биологические – поражение возбудителями болезней или 
вредителями, конкуренция с другими растениями, влияние 
животных, цветение, созревание плодов.

В основном, пестицидному стресу мы подвегаем подсолнеч-
ник, используя технологии СУМО И CLEARFIELD.

ПОДСОЛНЕЧНИК. ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Подсолнечник – высокорентабельная, стратегическая культура для Украины. При соблю-

дении агротехники возделывания и места в севообороте становится возможным получение 
30-45 ц/га. При возвращении подсолнечника на то же место через 6-8 лет, он благотворно вли-
яет на последующие культуры в севообороте. Бытует мнение, что подсолнечник «высасывает 
все соки» из земли. Давайте рассмотрим, так ли это? Подсолнечник, действительно, обладает 
мощной корневой системой,  способной поглощать воду с 1,5-2 м слоя, а последующая куль-
тура, например озимая пшеница, потребляет воду в основном с 30 см слоя, который на 70% 
пополняется за зиму – главное ее не потерять. В процессе своей жизнедеятельности его кор-
невая система переводит труднодоступные элементы фосфора в более доступные, а также 
подтягивает элементы питания с более глубоких горизонтов в 30-40 см слой, что положитель-
но влияет на развитие последующей культуры. Для своего развития подсолнечник потребля-
ет мизерное количество азота в сравнении со злаками. В чем же чувствует недостаток подсо-
лнечник на протяжении всего периода жизни? Основным элементом, в котором подсолнечник 
нуждается, является калий. Недостаток калийного питания особо ощутим с периода бутони-
зации до созревания семян. В этот период наиболее эффективна листовая подкормка калием 
в наиболее доступной форме. Именно по причине недостаточного обеспечения калием после 
подсолнечника получают слабую классность пшеницы, а также у нее снижается зимостойкость. 
Если учесть особенности питания подсолнечника в системе севооборота и уделить должное 
внимание в питании последующей культуры, то окажется, что он хороший предшественник; 
например, для озимой пшеницы, намного лучше ячменя, пшеницы и тем более кукурузы.
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В наше время селекционные достижения продвинулись в соз-
дании технологии «Чистого поля». Существует два направления: 
гибриды, стойкие к гербицидам типа ЭКСПРЕСС в дозе 30 и 50 
гр/га и стойкие к Евролайтингу и его аналогам. Это мощный 
прорыв в выращивании подсолнечника, и возможность полного 
контроля сорняков, но, как известно, у всего есть обратная сто-
рона медали и, к сожалению, мы с ней все чаше сталкиваемся. 
Давайте пошагово рассмотрим основные ошибки. Ошибка одна 
и большая: это незнание и непонимание процесса в комплексе. 
Мы применяем технологию СУМО в основном для борьбы с сор-
няками, хотя, как известно, совместное применение почвенных 
гербицидов, таких как ацитохлор (а лучше метолахлор, напри-
мер Авангард) и прометрин, способны контролировать до 90% 
сорняков (при правильном использовании) на первых этапах 
развития. Основная цель технологии: уничтожение падалицы 
подсолнечника в посеве и уничтожение тех сорняков, которые 
пропустил почвенник. Роль почвенных гербицидов при этой тех-
нологии также существенна как и при выращивании классиче-
ских гибридов. Во-первых, Экспресс не контролирует злаковые 
сорняки, а во-вторых, они защищают растение, так сказать, в 
колыбели, на самых ранних стадиях, Экспресс же работает от 2 
до 6 листьев. Если вы решили сеять подсолнечник с использова-
нием этой технологии, то не нужно надеяться только на Экспресс 
и не ждать, пока сорняк перерастет, лучше сделать 2 опрыскива-
ния на минимальных дозах (при применении прометрина одного 
раза должно быть достаточно). Вернемся к стрессам. Какой бы 
гибрид Вы не сеяли, применение Экспресса вызывает стресс! 
Сила стресса зависит от Вас: это и доза, и кратность внесения, 
а так же множество факторов, которые нужно учитывать. Хочу 
только напомнить, что если дозы 15 гр/га хватает на ячмене, 
почему мы решили, что на подсолнечнике нужно минимум 30? 
Как бы то ни было, на следующие сутки вы увидите бледное 
растение, подверженное стрессу, с иммунитетом на нуле. Это 
состояние обычно длится 10 дней и «горе-химики» говорят: не 
трогайте, пусть выйдет из гербицидной ямы, тогда делайте под-
кормки или снова накрывайте Экспрессом и опять 10-12 дней 
угнетенного состояния. И как следствие, резкий скачок болез-
ней. С чего бы? Хорошо это прочувствовали в 2016 году, когда 
и так вспышка болезни, а тут еще ослабленное растение. Как 
снять стрес??? Отвечу:стресс Вы не снимете, но попытаться мо-
жете. Мы можем ослабить его действие на 30 и, если повезет, 
на 70% и не за 10-12 дней, а за 3-4. Что для этого нужно? Про-
сто нужен фосфор, магний и сера в максимально доступной 
форме. Таким препаратом может быть, например, «Комплекс 
для живлення олійних культур» в дозе 2 л/га, а также гума-
ты, и не забываем добавить немного азота (3-5 кг карбамида, 
не более). Обработка на следующие сутки или через сутки, обя-
зательно вечером (пишу очевидное только потому, что уж очень 
часто нарушают, хоть и знают). Этот прием нужен после каждого 
внесения пестицидов или другого стресса и, главное, к питанию 
это никак не относится: это не подкормка, а попытка сгладить 
вызванный нами же стресс.

Технология же CLEARFIELD преследует, в основном, борьбу 
с заразихой которая стала бичом наших полей. Если у Вас нет 
проблем с заразихой, ни в коем случае не применяйте эту техно-
логию, это дорого и несет последствия для последующей куль-
туры. Как сеять по этой технологии? Бытует мнение: а посею я 
пораньше, сорняк же проконтролирую. Если это Вам сказал Ваш 
агроном – увольняйте его, но если Вы его подгоняете с посевом, 
смиритесь: деньги на препарат потрачены зря! Евролайтинг кон-
тролирует сорняк и заразиху на протяжении 3-4 недель. Сорняк? 
Да ладно с ним, он уже не страшен будет, но вот заразиха – ос-
новная причина выбора технологии. Что с ней? Оказывается, она 
начинает прорастать при стабильной температуре +15 в почве и 

первая волна проявляется только в середине мая, т.е., если посев 
был в середине апреля (в нормальный год, а не как в 2017, когда 
посев прикрыт снегом), то всходы уже через 10 дней и обработка 
препаратом 1-5 мая + 3 недели конец мая, действие окончено, в 
первых числах июня – вторая волна и третья заканчивается 18-
25 июня. Все, побороли заразиху, главное «семян не дала», 5-20 
растений на 10 га обеспечат вам вспышку через год или 3, так как 
семенной фонд мы обновили. Потом скажем: заразиху с семена-
ми занесли – я же хороший хозяин, у меня не должно быть. Итак, 
посев в первой декаде мая приводит к тому, что обработка припа-
дает на конец мая, а защита – до конца июня. Вот уже защита на 
99% следующих посевов подсолнечника. Теперь разберем фазу 
внесения: это от 2 до 8 настоящих листьев, а вносят препарат, в 
основном, в 2-4 листьев, но с увеличенной дозой 1-1,2 л/га, а то 
не сработает. И правильно, к этому времени там ковер из сорняка 
и вот почему: почвенник то не внесли, мы же евролайтинг (или 
аналог) как минимум за 600-800 грн. купили, еще и почвенный 
вроде дорого, а если бы внесли, то и обработку можно провести 
уже в 6 листьев спокойно, а не в 2, а это от 10 до 20 дней, в зави-
симости от температуры и срок посева сдвинуть к более раннему, 
и дозы 0,8-1 л/га хватает, и растение не «высасывает» сорняк, да 
и оставшиеся сорняки с легкостью контролирует и срок защиты, 
опять таки, с 3 недель до стабильных 2 месяцев растянем. На сле-
дующие сутки обработка для снятия стресса препаратами, содер-
жащими фосфор, серу и магний с добавлением гумата.

Еще два слова про листовую подкормку, как мы знаем это 
самый быстрый и эффективный способ доставки элементов в 
клетки растения. Также известно, что в растении клетки обнов-
ляются за 21 день, т.е уже через 21 день эффект подкормки 
не действует на 100%, поэтому для растения идеальным было 
бы получать их каждые 10 дней. Что бы хотело видеть расте-
ние? Оно хотело бы получать небольшие, но сбалансирован-
ные дозы подкормки и чем более широкий спектр элементов, 
тем эффективнее используются те элементы, которые в почве. 
Так же мы уже привыкли, что подсолнечнику необходим бор. 
Это так, но с поправкой: он нужен во второй половине вегета-
ции для цветения, а не в период роста и уж точно не влияет на 
развитие корневой системы. Этим элементом является  цинк, 
так что, применение цинка обоснованно не только на зерновых 
и кукурузе, но и на подсолнечнике. Бор же нужно давать во 
вторую обработку и лучше не ранее 10-12 листьев.

Всего получается нам нужно сделать 3 подкормки по вегета-
ции, с последней, если возможно, в стадию бутонизации и об-
работку семенного материала комплексом макро – и микроэле-
ментов со стимуляторами роста, но отсутствием серы. Важным 
является в технологии применение прилипателя, это страхует 
Вас от смытия осадками препаратов и дает возможность рабо-
тать на минимальных дозах, повышая эффективность. Карба-
мид и микроудобрения этими свойствами не обладают. Многие 
фирмы нагло врут, говоря другое! Да, карбамид и хелаты помо-
гают быстрее усвоиться препарату, но не обеспечивают несмы-
вания дождем или сдувания ветром после высыхания. Также 
отмечу, что хелаты усваиваются в течении 6, а то и 12 часов. По-
этому, если дождь пошел через 2 часа – не обольщайтесь: часть 
денег, которые Вы потратили на препарат, он смыл с листьев. 
Прилипатель Агролип в дозе 0,1-0,2 л/га полностью справляется 
с задачей. Что же мы получим за наши труды с подкормками? 
Разовая обработка способна обеспечить прибавку в 10%, а в 
комплексе:3 обработки + обработка семян можем расчитывать 
на 20-25% при класической технологии, и 35% при использова-
нии технологий СУМО И CLEARFIELD.

Итак, лучший способ поддержать свою культуру 
это: придерживаться технологии, анализировать, 

спрашивать и главное – действовать!!!

С заботой о Вас и Вашем поле, с уважением Середа В.И.
Тел.: (066) 369-07-31, (098) 068-96-45
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РАСЧИЩАЕМ ПОЛЕ 
ОТ ЛЕСОПОЛОСЫ

Разрастание полос в поле – это общая проблема для всех 
аграриев Украины. И, зачастую, на эту проблему начинают 
обращать внимание, когда по документам поле 180 га, а по 
факту обрабатывается 160-170. А выглядеть это может так:

1. Ветки настолько широко заходят в поле, что не дают 
возможности проехать технике без повреждений.

2. Полоса шириной в несколько метров, всплошную за-
росла самосеянными деревьями и кустарниками.

Что делать? Запустить местное население, чтобы выре-
зали лесополосу на дрова? Можно, но люди пилят исключи-
тельно то, что удобно пилить и, то, что впоследствии удобно 
колоть. «Мелочь» никто не тронет, оставят пни высотой до 

полуметра и проблема 
так и не решится. Необ-
ходимо механизировать 
этот процесс.

В первом случае 
необходимо запустить 
механический обрезчик 
деревьев в лесополо-
сах MaxiMarin произ-
водства ЧП «Агрорем-

маш-Плюс» (Украина). Данный механизм представляет собой 
блок дисковых пил, диаметром 600 мм каждая, и общей 
шириной захвата 1.9 м. 
Рука-манипулятор для 
позиционирования об-
резчика на высоту от 0,6 м,  
как в горизонтальном, 
так и в вертикальном 
положении. Независи-
мая гидравлическая си-
стема емкостью 120 л с 
насосом на 100 л/мин., 
с блоком фильтров и 
клапанов. Тахометр оборотов пилы, который показывает ско-
рость вращения и сигнализирует при критическом падении 

оборотов.  Данная 
конструкция позво-
ляет срезать ветви 

диаметром до 15 см, и 
до 20 см - при наличии 
на тракторе ходоумень-
шителя. Отличительная 
особенность в том, что 
обрезчик агрегатирует-
ся на трактор МТЗ 80/82 
и другие! Зарубежные 
аналоги не позволяют 
этого сделать.

Второй случай более тяжелый и, как правило, возникает, 
если игнорировать первый. Здесь в помощь придет лесотех-
нический мульчер-фреза (ротоватор) Multiforst-250 производ-
ства компании Seppi M  
(Италия). Лесной муль-
чер-фреза способен 
повалить и перебить 
деревья и кустарники 
диаметром до 25 см за 
первый проход. За вто-
рой проход перемолоть 
все на глубину до 25 см: 
пни, камни корни. Таким 
образом, почва фактически готова для посева любых культур. 
Ширина захвата составляет 250 см. Идеально подходит для 
сужения лесополос, расчистки заброшенных пахотных полей, 
рекультивации целины и раскорчевки старых садов. Произ-
водительность составит 2-3 га за рабочую смену. Агрегати-

руется с тракторами от 
200 л.с. Обязательно 
присутствие ходоу-
меньшителя на тракто-
ре, поскольку рабочая 
скорость варьируется 
от 0,1 до 2 км/час.

Использование двух 
этих методов в ком-

плексе позволит не только расчистить уже заросшие терри-
тории, но и ухаживать за ними, чтобы ситуация в дальнейшем 
не повторилась.

25014, Украина, г. Кировоград, ул. Загородная, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com
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…Якщо серйозно, - то своє зерно (особливо посів-
не) треба довіряти лише серйозній техніці від серй-
озного заводу. Саме про це і розповідає пан Довгошия 
Євгеній Станіславович, директор ПП НВЦ «Репродуктивне 
зерно» (Черкаська обл., Кам’янський р-н, с.Вербівка).

Господарство наше 11-й рік працює, а сам я взагалі 
«із пупка» на землі виріс. В нас небагато землі, близько 
600 га. Вирощуємо сою, пшеницю, кукурудзу, соняшник, 
ячмінь. Всі ці культури сушимо на зерносушарці «Сап-
фір-1082» від Маловисківського заводу. Вона 1-модульна, 
має 8 секцій. В середньому, з вологості 25% до потрібної 
ми сушимо по 120 т/добу кукурудзи, а при сушінні сої про-
дуктивність більша,тому що було трошки нижча початко-
ва вологість: до 200 т/добу.

Сушарка працює на газу, може і на дизпаливі: за-
лежить від того, які пальники замовити. Ми вибрали на 
зрідженому газі (пропан-бутан). Це дещо дорожче від 
альтернативних видів палива, але нас влаштовує, на-
самперед, своєю технологічністю. Одне діло топити соло-
мою і дровами - там розгорілося, там погасло, відповід-
но. Температуру важко витримати в потрібних межах. А 
газ є газ! До того ж, ця сушарка економна і повністю 
автоматизована. Укомплектована сучасним сенсорним 
пультом керування. Оператор задає робочі температурні 
параметри та спостерігає за всіма технологічними про-
цесами на моніторі. В добовому режимі сушарку та ЗАВ 
обслуговують всього 2 людини.

Коли декілька років тому у нас постало питання по 
придбанню сушарки, то ми дуже багато брали інформа-
ції із газет, із інтернету, їздили по різних заводах, фір-
мах-продавцях, та зупинилися саме на «Сапфірі». Тому, 
що саме на Маловисківському заводі нам дуже сподо-
бався підхід до клієнта, якісні матеріали, якими вони 
комплектують своє обладнання, процес виробництва і 
параметри сушарки. Нам підійшла саме така сушарка 
проточного типу, тому що ми сушимо і посівний ма-
теріал, де має велике значення дотримання режиму 
сушки. Дуже важливо не перегріти посівний матеріал, 
щоб зберегти схожість і енергію проростання! І сам 
підхід керівництва цього підприємства. За нами відразу 
закріпили менеджера, який постійно з нами працював: від 
підписання договору і до здачі сушарки в експлуатацію.

Приїхали, зробили нам проект. Ми попросили 
об’еднати сушарку з нашим ЗАВом. Хлопці приїхали, 
все поміряли, підказали, в якому місці найзручніше вста-
новити сушарку. Ми підготували фундамент, вони приїха-
ли і лише за 4 дні все змонтували і підключили. Все дуже 
швидко. Питань взагалі нема!

Раніше в господарстві у нас не було своєї зерносушар-
ки. Працювали з елеватором: здавали сире зерно прямо 

з поля. Відповідно там же зразу ціни… Ми так приблизно 
прораховували, то це (візьмемо для кукурудзи, бо в нас ії 
найбільший об’єм), - ми мінімум по 400 гривень на 1 тонні 
«залізобетонно» зразу економимо на своєму «Сапфірі»!

Щодо поламок чи несправностей: конструктивно нія-
ких проблем не було. Раз вийшов із ладу датчик вологості 
зерна на виході.Буквально на другий день хлопці приїхали 
і замінили його. А так «Сапфір» працював без проблем!

Подобається в зерносушарці те, що вона, при відносно 
невеликих розмірах, має велику продуктивність та дуже 
зручна в обслуговуванні та керуванні. І ще нам дуже подо-
бається, що ії можна швидко збільшити: додали секцій, 
додали модулів. І це все легко і швидко робиться! Нас 
«Сапфір» влаштовує на 100%! Про недоліки навіть не 
можу нічого сказати – все нормально.

- Чи рекомендували б Ви від свого імені іншим го-
сподарям купувати зерносушарки «Сапфір» від Малови-
сківського заводу?

- Виходячи із наших власних меркантильних міркувань 
– не рекомендував би! Самі все всім висушимо: збіль-
шимо потужність нашого «Сапфіру» і будемо пропо-
нувати сушити у нас!!! Але, якщо серйозно, то реко-
мендую! Дуже гарна сушарка. Нам подобається. Якісний 
матеріал! От у сусідів недалеко, десь 12 км від нас, стоїть 
американська сушарка такого ж типу. Звичайно, ціна ім-
портної в 2 рази дорожча. А по якості… Хоч ми тільки 
сезон відпрацювали, - можу вже сказати: метал навіть не 
потемнів, де пальники - там все чисто, до якості геть не-
має ніяких питань!

Знову ж таки сервіс! Я не думаю, щоб так мобільно і 
швидко це було б з імпортною сушаркою, як от хлопці з 
«Маловисківського заводу» на другий день зранку все по-
лагодили. А кожен день, як ми збираємо по 200-300 тонн 
зерна, - ви самі розумієте, що таке 2 дні почекати, - воно 
полежить і все – урожаю «до побачення»!

- Чи можна опублікувати Ваш телефон, щоб господарі 
могли розпитати про зерносушарку «Сапфір» саме Вас як 
неупередженого практика?

-Будь ласка: (067) 473-12-12

Маловисківський завод сушильного та 
елеваторного обладнання пропонує:

•  Зерносушарки «САПФІР»: модульні, баштові, шахт-
ні на газу і на альтернативному пальному.

• Теплогенератори на біопаливі ТПМ-2М з повітря-
ним теплообмінником, вихрьові та піролізні.

•  Бункери активного вентилювання зерна.
• Обладнання для транспортування зерна: норії 

зернові НЗ, конвеєри шкребкові (транспортери).
•  Вологоміри поточні ВВ-01П.
• Автоматизация виробничих процесів будь-якої 

складності.
•  Модернізація, ремонт та сервісне обслуговування 

Ваших зерносушарок.

Працювати із заводом-виробником вигідно!
• Розстрочка або лізинг під вигідні Вам відсотки!
• Повна відповідність УкрСЕПРО.
• Доставка
• Гарантія
• Сервіс

Ми мінімум по 400 гривень на 1 тонні «залізобетонно» економимо!
І, виходячи із наших власних меркантильних міркувань, - не рекомендував би! Самі все висушимо: 

збільшимо потужність і будемо пропонувати сушити у нас!!!  Але якщо серйозно…

(067) 520-63-23, (095) 807-60-96
viktor@mzeo.com.ua    www.mzeo.com.ua

по материалам «Агроснаб Черноземья»
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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».

по материалам 
 «Агроснаб Черноземья»
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