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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ:

ЧП «ПКФ «Импторгсервис», 
тел.: (056) 374-54-11, (067) 633-97-87, (067) 633-62-88

E-mail: imptorgservis@ukr.net
сайт: http://www.imptorgservis.uaprоm.net

Стрессы у растений возникают при таких неблагопри-
ятных факторах как: засуха, высокие и низкие температу-
ры (экстремальные для растений), избыток воды и солей 
в почве, недостаток кислорода (гипоксия), очень высо-
кая или низкая освещенность, присутствие в атмосфере 
вредных веществ, ионы тяжелых металлов, нарушения 
технологических процессов (передозировка или примене-
ние некачественных пестицидов).

Стрессовый эффект может проявляться в виде замед-
ления роста и развития различных метаболических про-
цессов, снижения всхожести, появления пятен, ожогов, 
скручивания листьев, повышения подверженности болез-
ням, других симптомов, и, в конечном итоге, выражается 
в значительном недоборе урожая.

Для решения данных проблем был создан плен-
кообразующий регулятор роста растений «АКМ», 
выпускаемый украинским производителем ЧП «ПКФ 
«Импторгсервис». Полимерный пленкообразующий ре-
гулятор роста «АКМ» относится к группе антиоксидантов 
фенольного типа.

Основа препарата – полимерные компоненты, повыша-
ющие количество связанной воды в клетке растений уже 
через три часа на 15%, а через 24 
часа количество связанной воды 
повышается в 2-3 раза, что дает 
возможным растениям не реаги-
ровать на температурные пере-
пады, которые весной бывают в 
пределах 16-18 градусов. В усло-
виях почвенной и атмосферной 
засухи наблюдается уменьшение 
скорости водного тока, снижается 
интенсивность транспирации, по-
вышение обводненности тканей.

Препарат «АКМ» оказывает пролонгированное 
действие на растение на весь вегетационный период.

«АКМ» позволяет растениям быстрее преодолеть по-
следствия влияния низких температур на молодые расте-
ния, молодые пагоны, листья и соцветия плодово-ягодных 
культур, виноградную лозу, которые наблюдаются в по-
следнее время.

«АКМ» нивелирует последствия химического стрес-
са. Растения выходят из «кризисного» состояния в тече-
ние 2-3 суток. Опыт применения препарата «АКМ» под-
тверждает высокую эффективность данного приема.

Норма расхода – 0,5 л/га (30-50 мл на 10 л воды).

Препарат можно применять в баковых смесях с ин-
сектицидами и фунгицидами и жидкими минеральными 
удобрениями, но в каждом конкретном случае следует 
проверять на совместимость. Для вывода растений из 
стрессового состояния рекомендуем провести обра-
ботку одним препаратом «АКМ».

«АКМ» 
быстрое выведение 
растений из стресса
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Так, дійсно, деструктори – це нова група препа-
ратів, про які десять, та навіть і 5 років тому ні-
чого не чули. Головне їх призначення – боротьба 

за родючість ґрунту як найважливішого фактору отриман-
ня стабільних та високих врожаїв сільгоспкультур. В наш 
час тотальної індустріалізації природні основи збережен-
ня родючості ґрунту порушені. Глибока оранка, відчужен-
ня продукції з поля, знищення всіх «непотрібних» рослин, 
застосування пестицидів, відсутність сівозмін призводять 
до порушення біогеоценозу, того самостійного природного 
створіння, яке відповідає за родючість. Культурне поле – 
агроценоз – такої здатності не має. Воно тендітне і вразли-
ве, і потребує постійного піклування людини з її «ліками» 
– добривами, обробітком пестицидами. А ці ліки ніщо інше 
як «бомба сповільненої дії». За підвищенням врожайності 

як тінь простує висна-
ження ґрунтів, погір-
шення їх потенційної 
родючості. Тому тур-
ботою землеробів є 
не тільки вирощуван-
ня добрих врожаїв, 
але й охорона ґрун-
ту, відновлення його 
як самостійної живої 
саморег ульованої 
системи.

Яке ж відношення до цього мають деструктори?
Саме безпосереднє! Вони дають можливість зменши-

ти швидкість деградації грунтів, збільшити кількість видів 
корисної ґрунтової мікрофлори та її біомасу до 5-7 т/га і 
тим самим підтримати біологічну активність грунту, зро-
бити його живим і здоровим.

За рахунок чого?
З використанням деструкторів з’явилась можливість по-

вертати у ґрунт поживні речовини, зокрема цінну органіку. 
Найпростіший спосіб – використовувати те, що лежить бук-
вально під ногами – рослинні рештки після збору урожаю. 
Саме рослинні рештки – стерня, солома тощо є незамінним 
матеріалом для ґрунтоутворення з накопиченням гумусу. 
Так, при загальному врожаю біомаси озимих зернових 120-
160 ц/га, в ґрунт повертається до 40-60 ц/га соломи, у посівах 
ярих при біомасі 80-120 ц/га – до 30-35 ц/га. Спалювання 
соломи через загрозу розповсюдження збудників хвороб та 
шкідників, які в ній накопичуються, призводить до знищення 
ґрунтових мікроорганізмів, які забезпечують життя росли-
нам. Тепер, завдяки дії деструкторів, розвиток патогенів і 
шкідників стримується. А рештки ефективно розкладають-
ся і переробляються у необхідні рослинам поживні речови-
ни. Відомим є факт, що у результаті розкладання соломи в 
ґрунт повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 
2,5-2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших макро- і 
мікроелементів. Крім цього, солома дає можливість зробити 
ґрунт рихлим, поліпшити його вологоутримуючу здатність. 
Отже, деструктори стерні покликані прискорювати процес 
розкладання решток та покращувати фітосанітарний та фі-
зико-хімічний стан грунтів.

Тепер вже на ринку пропонують цілу низку деструкторів. 
Як обрати кращий?

Це мають бути комплексні висококонцентровані препа-
рати, в складі яких повинні бути ферменти і мікроорганіз-
ми різних таксономічних груп у споровій або капсульованій 
формі. Доведено, що витіснити патогени, зайняти свою 
екологічну нішу можуть тільки препарати з високим вмістом 
корисних бактерій та мікроміцетів. Концентрація їх повинна 
бути не менша ніж 1х109 КУО/мл препарату. Стосовно цін 
теж будьте уважні, зазвичай при низькій ціні - великі норми 
внесення. Оптимальна норма внесення у комплексних де-
структорів – (1-2)л на 1 га. Деструктори повинні мати широ-
кий  спектр дії і одночасно виконувати декілька функцій: пе-
реробляти органіку, захищати від хвороб, приймати участь 
у покращенні росту та розвитку рослин.

Якісними можуть бути препарати, які виготовляють 
спеціалісти, обізнані на селекції, створенні умов асептики, 
фізіології та біохімії мікроорганізмів. Тільки так можна от-
римати препарати з найактивнішими штамами із заданими 
властивостями, які не втрачаються під час тривалого збері-
гання та під час застосування. Для підтвердження ефектив-
ності деструкторів запитуйте про досвід їх застосування, 
який повинен бути не менше 3-х років, акти ефективності, 
контакти господарств, які використовували деструктори.

В останні роки серед агровиробників набув по-
пулярності комплексний біодеструктор Екостерн. 

Практичний досвід дозволяє системно спостеріга-
ти підвищення урожаю після застосування препарату 
ЕКОСТЕРН®, поліпшення стану ґрунту (підвищується 
його рихлість та вологоємкість), збільшення вмісту ру-
хомих форм К та Р; активний розвиток корисної мікро-
флори, яка сприяє підвищенню коефіцієнту засвоєння 
рослиною поживних речовин; зменшення чисельності 
збудників хвороб: Ustilago zeae Beckm, Aspergillus, 
Fusarium, Rhizopus, Gliocladium тощо.

Нагорна Ольга, головний мікробіолог, заступник 
директора з наукової роботи компанії «БТУ-Центр».

Правда про деструктори
Останнього часу на ринку аграріям пропонуються препарати нового призначення, які раніше, в 

традиційній агрономії, не те що не застосовували – їх просто не було. Мова йде про так звані де-
структори. Чим пояснюється їх поява та невже вони такі необхідні в агротехнологіях?

 www.btu-center.com

+38 044 594 38 83
+38 066 155 98 89
+38 096 155 89 89
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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



7

се
м

е
н

а
, С

З
Р

, у
д

о
б

р
е

н
и

я

“Агро1”, №6(17), июнь  2017 г.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35



8

се
м

е
н

а
, С

З
Р

, у
д

о
б

р
е

н
и

я
“Агро1”, №6(17), июнь 2017 г.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

Микориза – взаимовыгодное содружество гриба и корня.
Задумывались ли Вы когда-ни-

будь, насколько все гармонично 
устроено в природе? Влага испаря-
ется, но тут же возвращается в виде 
осадков, растения используют для 
роста органику почвы, но, отмирая, 
сами превращаются в органику и 
т.д. Возьмем, к примеру, почву. Это 
огромный, четко сбалансированный 
микромир, в котором каждый вид 
микроорганизмов имеет свое место 
и свое значение. Слаженное взаимо-
действие различных биологических 
сообществ помогает удерживать ба-
ланс, не позволяет господствовать 
одному виду в ущерб другим.

И так до тех пор, пока в процесс 
не вмешивается человек. Мы пашем, 
сеем, обильно удобряем почву, буду-
чи полностью уверенными в том, что 
это на пользу почве, на пользу нашим 
растениям. Ведь главная цель – это 
урожай. Чем больше, тем лучше. Воз-
никающие попутно проблемы, такие 
как болезни, вредители, стрессы мы 
связываем с враждебным действи-
ем каких-то сил извне, но никак не 
со своим активным вмешательством 
в жизнь почвы. В результате мы все 
больше вкладываем усилий и денег, 
а результат либо тот же, либо все 
хуже и хуже. И тогда наступает про-
зрение: «А ведь недаром же Природа 
все так устроила?»

Ведь если взять нетронутые, дев-
ственные леса или непаханую землю, 
то в них и влага всегда есть, и расте-
ния растут и плодоносят, хотя никто их 
не подкармливает, да и растения на 
таких участках здоровые и вредите-
лей там почти нет. В чем же причина?

А причина в сохранении баланса 
видов и развитии тех самых благо-

приятных содружеств, которые при-
носят взаимную выгоду всем почвен-
ным обитателям.

Одно из таких благоприятных со-
дружеств получило название «МИ-
КОРИЗА».

Что же такое «микориза»? Это 
взаимовыгодное содружество гриба 
и корня. Происходит от греческого 
«mykes» – гриб и «rhiza» – корень. 
«Грибокорень».

Элементарные примеры микори-
зации, которые встречаются в при-
роде: осина - подосиновик, береза - 
подберезовик, сосна - боровик и т.д. 
То есть микориза – это своеобразный 
симбиоз между грибами и корнями 
растений. Этот симбиоз имеет огром-
ное значение для питания растений. 
Более 90% всех покрытосеменных 
образуют микоризу.

Почему же так важна микориза и 
в чем ее положительное влияние на 
растения? Вступая в «содружество», 
гриб и корень обеспечивают комфорт-
ную жизнедеятельность друг друга.

В процессе фотосинтеза в корнях 
растений накапливаются углеводы, 
которыми растение делится с грибом. 
В свою очередь гриб, колонизируя 
корни, выполняет функцию посредни-
ка между растением и почвой. Разрос-
шаяся грибница способна увеличить 
объем общей поглощающей поверх-
ности корня растения в тысячи раз.

Окутывая собой корень, гриб за-
щищает его от почвенных патогенов, 
сохраняет водный баланс растения, 
обеспечивает питание доступным 
фосфором и азотом, аккумулирует 
тяжелые металлы.

Существует четыре основных 
типа микоризы.

Эндомикориза
Основное отличие эндотрофной 

микоризы в том, что гифы гриба про-
никают в клетки коры корня через 
поры. На поверхности корня микори-
за выражена слабо, то есть вся ос-
новная часть гриба находится внутри 
корня. В клетках корня могут образо-
вываться скопления гиф гриба в виде 
клубков. Гифы могут разветвляться 
внутри клетки – эти образования на-
зываются арбускулами.

Арбускулярная микориза (АМ) – 
один из типов микоризы, относящий-
ся к эндомикоризе.

• Считается одним из самых 
древних, благодаря АМ произошла 
колонизация суши наземными рас-
тениями.

• Характеризуется образованием 
арбускул внутри кортикальных кле-
ток корня.

• Формируется между растени-
ем-хозяином и облигатными симбио-
тическими грибами Glomeromycota.

Эктомикориза (ECM)
Эктотрофная микориза возни-

кает, когда гифы гриба оплетают 
корень плотной сетью, образуя или 
чехол, или микоризные трубки. Гифы 
гриба проникают сквозь ризодерму 
корня и распространяются по меж-
клетникам, не проникая в клетки. Для 
такого типа микоризы характерно 
отсутствие корневых волосков и ре-
дукция корневого чехлика вплоть до 
одного-двух слоёв клеток. Гифы гри-
ба разделяют корень на зоны (в виде 
сети гиф – сеть Гартига).

Экто-эндомикориза
• Сочетает в себе признаки эндо- 

и эктомикоризы. Возможен переход 

Рис.1. Различия взаимодействия с корнем АМ и ЕСМ микоризы.
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между эктомикоризой и эндомико-
ризой. Присуща растениям из семей-
ства орхидных.

Эрикоидная микориза (ERM), 
вересковая

• Узкоспециализированная, ограни-
чивается представителями Ericaceae, 
характеризуется колонизацией гифа-
ми только эпидермиса.

Наиболее широкое, почти уни-
версальное распространение имеет 
эндомикориза, которая характерна 
для большинства травянистых рас-
тений, многих плодовых деревьев и 
кустарников.

Корни практически всех сельско-
хозяйственных культур вступают во 
взаимодействие с грибами, образую-
щими микоризу арбускулярного типа 
(АМ). Исключение составляют пред-
ставители семейств крестоцветных 
и маревых (свекла, шпинат), а также 
осоковых.

Заражать спорами гриба-симбио-
та можно как посевной, посадочный 
материал, так и корневую систему 
уже вегетирующих растений.

Есть несколько очень важных 
моментов, которые нужно учесть 
на начальном этапе для того, что-
бы микоризное партнерство состо-
ялось.

1. Наличие влаги в прикорневой 
зоне.

2. Температура почвы не ниже 
18оС.

3. Наличие в почве растворимых 
фосфатов не более 8%.

4. рН почвы не ниже 5.3.
5. Защита грибного препарата 

или обработанных растений (поса-
дочного материала) от активного уль-
трафиолетового излучения, т.к уль-
трафиолет губительно воздействует 
на споры.

После того как гриб, благода-
ря выделениям корневой системы, 
активизируется и вступит с ней в 
контакт, он становится практически 
неуязвимым. Единственным услови-
ем его развития является наличие 
активно действующей корневой си-
стемы партнера.

Гифы гриба, проникая в мель-
чайшие частицы почвы, поставляют 
корню воду с растворенными в ней 
питательными веществами.

Каждый участок гиф выполняет 
свою, четко обозначенную функцию:

• Терминальные почвенные гифы, 
более тонкие по сравнению с корне-
выми волосками, поглощают из по-
чвы минеральные вещества и воду, 
проникая в недоступные для расте-
ния поры почвы.

• Ризоморфы – толстые, протя-
женные гифы, транспортирующие 
минеральные вещества, аминокисло-
ты и воду к растению и углеводы от 
растения.

• Интрарадикальные гифы не-
посредственно производят обмен 
веществами между растительными 
клетками и мицелием.

Результаты микоризного пар-
тнерства растений с АМ грибами.
За счет выходящих из корней 

гиф гриба, всасывающая поверхность, 
соответственно и площадь питания 
корня, увеличиваются в 10-50 раз.
Кроме фосфора, гриб перево-

дит другие нерастворимые и трудно 

растворимые питательные элемен-
ты в доступную для растения форму.
Вместе с питательными эле-

ментами из почвы растения исполь-
зуют также биологически активные 
вещества, продуцируемые грибом. 
Значительно увеличивается концен-
трация фитогормонов, что приводит 
к активизации роста растений.
Микоризированные корни об-

ладают устойчивостью к воздей-
ствию почвенных патогенов. Гриб 
индуцирует синтез защитных фено-
лов-флавоноидов в растительных 
клетках.
Микоризация способствует соз-

данию дополнительных микоризных 
сообществ с клубеньковыми и другими 
почвенными бактериями, другими 
грибами-симбиотами и другими, ра-
стущими в зоне действия системы 
растениями. Эта система получи-
ла название «единая микоризная 
сеть» – СМN. Единая микоризная 
сеть распределяет углерод внутри 
экосистемы, осуществляет пита-
ние и перераспределение азота, 
фосфора и воды между растения-
ми-партнерами, усиливает транспи-
рацию и повышает резистентность к 
засухе.
Микоризированные растения 

становятся более устойчивыми к 
засухе, т.к. грибы адаптированы к 
более низким значениям свободной 
влаги в среде, чем растения, и за 
счет развитой грибницы способны 
извлекать влагу из более глубоких 
слоев почвы, а также из микроча-

Рис.2 Колонизация корня различными 
видами микоризы.

Рис.3 Н2РО4
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стиц, в которые корневая система 
неспособна сама проникнуть.
Микоризированные растения 

более устойчивы к повышенному 
уровню тяжелых металлов в почве, 
поэтому микоризация показывает 
очень хорошие результаты на за-
грязненных территориях.
АМ грибы улучшают агре-

гатное состояние почвы. Помимо 
скрепления почвенных частиц об-
разованной грибами мицелиальной 
сетью, они накапливают в почве 
гликопротеин-гломатин, который на 
60% состоит из углерода. Гломатин 
обуславливает склеивание агре-
гатов почвы и повышает их гидро-
фобность.

Области применения микоризы
Сельское хозяйство: бахчевые, 

цитрусовые, зерновые культуры, 
фруктовые деревья, овощи, ягоды, 
комнатные растения, цветы, кормо-
вые травы.

Городское коммунальное хо-
зяйство и ландшафтный дизайн: 
озеленение скверов, лужаек, клумб, 
парков, футбольных полей, спортив-
ных площадок и т.д.

Лесное хозяйство: восстанов-
ление лесов, борьба с усыханием, 
получение качественных саженцев.

Укрепление дамб и фортифи-
кационных сооружений.

Восстановление загрязненных территорий в ме-
стах экологических катастроф.

Выращивание саженцев, кустов, цветов, лекар-
ственных трав.

Восстановление сельхозугодий.
Омоложение плодовых деревьев и кустарников.

Тема микоризации в Украине пока не популярна и 
мало изучена. На аграрном рынке существует несколь-
ко зарубежных препаратов на основе арбускулярных 
грибов Гломусов, но у них довольно высокая цена.

Над этой темой трудятся ученые Института бо-
таники имени Н. Г. Холодного НААН, Львовского 
лесотехнического университета и других научных 
учреждений.

Для создания препаратов наши ученные используют 
не только традиционные грибы семейства Гломус, но экс-
периментируют и с представителями других семейств.

В 2016 г. подана заявка на «Державну реєстра-
цію..» отечественного микоризообразующего пре-
парата на основе арбускулярно-микоризного гриба 
Tuber melanosporum – черного трюфеля, который 
показал отличные результаты в испытаниях на бобо-
вых (сое, горохе, люцерне), овощных (луке, чесноке, 
томатах, перце), картофеле, зерновых культурах, под-
солнечнике, кукурузе, ягодных и орехоплодных культу-
рах, на лесных деревьях хвойных и лиственных пород.

Первый и очень важный шаг уже сделан. Впереди 
еще много перспективных и интересных разработок.

Результаты использования Миковитала (фото май 2017 г)
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Дуже приємно, що у Вас викликав інтерес наш рекламний додаток до журналу «AgroONE». Тому 
сподіваємося, що Вам буде цікаво та корисно ознайомитись й з самим виданням. Оформивши передплату 
на журнал «AgroONE», Ви отримаєте повний комплект нашого видання та консультаційно-практичну допо-
могу у вирішенні актуальних питань аграрного бізнесу лише за 50,00 грн. на місяць. Нагадаємо, що перший 
передплатний номер журналу «AgroONE» – безкоштовний.

З 1 червня для Всіх наших читачів починає працювати консультаційний центр, до складу якого входять 
науковці та практики. Мета центру – надання консультаційно-практичної допомоги з питань ґрунтозна-
вства, зрошення, екології, рослинництва, тваринництва, садівництва, овочівництва, квітництва, переробки 
продукції, земельного законодавства, перспективних напрямків розвитку АПК. З питань отримання до-
помоги звертайтесь за телефонами редакції чи до засновника дорадчо-консультаційного центру Ганни 
Макарової: (068) 120-38-50 або на електронну адресу: agro1.makarova@ukr.net.

Також запрошуємо Вас до інформаційно-рекламного порталу www.agroone.info. Ви маєте змогу отри-
мати необхідну Вам продукцію, послуги чи продати свій товар, безкоштовно розмістивши оголошення на 
створеній особисто для Вас онлайн-сторінці. Для більшої зручності та оперативності радимо підписатись 
на розсилку електронної версії журналу «AgroONE» та рекламного додатку до нього – газету «АГРО 1».

Вітаємо шановних читачів газети «АГРО 1».

Завжди раді Вашим зверненням до редакції за тел.: (067) 513-20-35, (0512) 58-05-68 
або на електронну адресу: agroone@ukr.net

З повагою, команда "AgroONE"

РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ АКСИАЛЬНО ПОРШНЕВЫХ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
Черкасская обл.  |  г. Черкассы

**Компания «Marunya» специализируется на качественном ремонте аксиально-поршневой гидравлики для техни-
ки и промышленного оборудования.…

 +38(063)109-62-72, +38(067)922-88-85, +38(095)165-41-12

СЕКЦИИ НА КУЛЬТИВАТОР КРН
Полтавская обл.  |  г. Полтава

**В продаже секции на культиватор КРН , Крн-4,2, Крн-5,6. на подшипниках. Выбор большой, секции без рабочих 
органов, секции с полным комплектом…

 +38(066)160-91-73, +38(068)472-67-68

ШИНА СЕЛЬСХОЗ. R26
Киевская обл.  |  г. Киев

**Шина сельскохозяйственная в посадочном радиусе R26. Шина 14.9-26; Шина 16.9-26; Шина 18.4-26; Шина 23.1-
26; Шина 380/85R26;…

 +38(044) 221-02-92, +38(068) 353-67-74

КОМБАЙН CLAAS MEGA 208II 1996Г. В. КОМПЪЮТЕР. КОНДИЦ.
Закарпатская обл.  |  г. Чоп

**Комбайн Claas Mega 208II 1996г. в. Компъютер. Кондиц. 3DНаработка бараб. 3560м. ч. двиг. Мерседес, зерновой 
бункер 8000л , жатка -6. 0 м, рапс., тележка, отличное состояние. …

 +38(067)225-28-29

ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! 
                      ПРОДАВАЙТЕ!  
                                   ПОКУПАЙТЕ! 

WWW.AGROONE.INFO

Найти... 
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Наш бизнес заключается в удовлетворении 
потребностей наших клиентов в высокотехно-
логичном оборудовании, автоматизации про-
цессов производства и, в конечном результате, 
повышении качества производимой продукции, 
а так же в минимизации затрат.

Сегодня для аграрного сектора Украины мы 
поставляем высококачественное оборудование 
турецкого производства, отвечающее самым 
высоким стандартам качества ISO, CE, УкрСЕПРО.

Дополнительно B2B-Agro предлагает полный 
перечень услуг, связанных с реконструкцией и 
переводом зерносушилок различных типов на 
альтернативные виды топлива.

Индивидуальный подход к каждому проекту, 

подбор оптимального оборудования, решаю-
щего поставленные задачи является миссией 
нашей компании.

Один из основных партнеров B2B-Agro - это 
компания AKY Technology, которая имеет более 
чем десятилетний опыт разработки и производ-
ства высокотехнологичного и инновационного 
оборудования, пользующегося спросом на 
мировом рынке в секторе очистки, переработки 
и упаковки зерновых культур.

Оборудование компании позволяет эффек-
тивно очищать, сортировать и упаковывать 
продукцию. Широкая линейка производимого 
оборудования позволяет подобрать оптималь-
ное оборудование, которое будет способство-
вать увеличению продуктивности предприятия, 
а так же улучшению качества перерабатываемо-
го сырья.

По желанию клиента поставляется механи-
ческое или полностью автоматизированное 
оборудование, которым можно управлять как 
с пульта управления, так и при помощи различ-
ных мобильных устройств, при этом Вы можете 
корректировать все процессы дистанционно и 
получать полный отчет о производстве.

Оборудование AKY Technology сможет удов-
летворить все требования заказчика в эффек-
тивной и надежной технике, которая выведет 
Ваше производство на новый уровень в части 
очистки, сортировки и фасовки зерновых и 
зернобобовых культур.

Для производителей посевного материала 
мы предлагаем оборудование, изготовленное с 
использованием последних достижений науки и 
техники: машины тонкой очистки серии EXCELL, 
вибростолы, фотосепараторы нового поколения 
серии LION, протравители и многое другое.

Так же предлагаем оборудование для обра-
ботки гороха, сои, фасоли, семян подсолнечника 
и тыквы.

Ваш партнер в улучшении 
технологии обработки зерна 
и зернобобовых культур

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ 
м .Київ 
вул. Червоноармійська, 114, оф.168 
тел. (044) 227 2696 
факс. (044) 501 6051 
E-mail : pk@b2b-agro.com  
http://www.b2b-agro.com 

Продукт, требующий обработки, загружается 
в накопительный бункер фотосепаратора 
серии ЛИОН В+. Зерно из бункера попадает 
на каналы фотосепаратора и стремитель-
но направляется вниз, проходя через поле 
зрения фотокамер, где определяются зерна, 
отличающиеся по цвету, битые, частицы не-
стандартной формы, в общем всё, что отлича-
ется от заданного стандарта. Сигнал, попадая 
на центральный процессор, обрабатывается 
и выдаёт команду воздушным инжекторам, 
которые, в свою очередь, выталкивают из 
потока все нестандартные частицы.
Фотокамеры используемые в ФОТОСЕПАРА-
ТОРЕ серии ЛИОН В+ способны различить на 
продукте отличающиеся по цвету точки пло-
щадью до 0,25 мм2. Все параметры по стандар-
ту качества и стандарту обработки продукта 
вводятся оператором на сенсорном экране.

ФОТОСЕПАРАТОРЫ СЕРИИ LION
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ООО «Украинский Центр Экологии Почв» предлагает 
новую технологию агрохимического обследования почв

Вниманию сельхозпро-
изводителей, арендато-
ров, фермеров предлага-
ется принципиально новая 
технология проведения агро-
химического обследования 
почвенного покрова.

В основу этой технологии 
положен многолетний опыт 
работы специалистов в об-
ласти почвоведения, агрохи-
мии и дистанционного зон-
дирования Земли.

Отличается от традици-
онной технологии агрохимического обследования:

 Наличием интерактивной схемы хозяйства (элек-
тронной карты полей), которая является электронной ба-
зой данных хозяйства в целом и каждого поля отдельно.

Электронная карта полей дает возможность точно ве-
сти планирование, учет и контроль всех сельскохозяйствен-
ных операций, поскольку содержит информацию о местопо-
ложении (координаты поля), периметре и площади полей, 
другую справочную информацию. На основании карты полей 
проводится полный анализ условий, влияющих на рост рас-
тений на конкретном поле. Карты полей составляют основу 
для ведения истории полей.

 Возможностью под-
ключения к каждому полю базы данных, содержащей 
следующую информацию: хозяйственную, агрохимиче-

скую, агротехническую, фенологическую, метеороло-
гическую и др.

 Возможностью ежегодного, сезонного, ежемесяч-
ного, ежедневного внесения (обновления) информации 
(агрохимической, агротехнической, фенологической, ме-
теорологической, хозяйственной и любой другой) по ка-
ждому полю.

 Отсутствием малоинформативных картограмм обе-
спеченности почв питательными веществами, содержа-
ния гумуса, рН и других.

      

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:
 – Создание электронной карты поля по космиче-

скому снимку высокого пространственного разреше-
ния (точность определения границ поля до 1 м, погреш-
ность определения площади до 0,5%) и рабочей карты 
отбора почвенных образцов для проведения агрохими-
ческого анализа. Каждая точка отбора имеет геогра-
фические координаты, что обеспечивает возможность 
многолетнего объективного контроля состояния поч-
венного покрова и мониторинга негативных и позитив-
ных процессов.

ПОЛЕВОЙ:
 – Полевые работы по отбору образцов почвы для ла-

бораторного анализа проводятся высококвалифицирован-
ными специалистами по грунтовым различиям согласно 
рабочей карты, с использованием GPS-приемника.

Технология состоит из четырех основных этапов:
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ЛАБОРАТОРНЫЙ:
 – Лабораторный агрохимический анализ почвенных 

образцов выполняют квалифицированные агрохими-
ки-аналитики по новейшим методикам, на сертифициро-

ванных современных 
приборах ведущих 
ми ровых производи-
телей лабораторного 
оборудования, что га-
рантирует оператив-
ное получение объек-
тивных результатов. 
Лаборатория имеет 
квалифицированное 
научное сопровожде-
ние и соответствую-
щий уровень аккре-
дитации.

Перечень показателей, определяемых при обследо-
вании, зависит от пожеланий заказчика и конечной цели 
работы, а также местоположения земельного участка 
(в какой почвенно-климатической зоне он расположен), 
поскольку некоторые агрохимические показатели свой-
ственны только отдельным зонам. Общая агрохимиче-
ская характеристика почвенного покрова земельного 
участка, для разработки рекомендаций по внесению ор-
ганических и минеральных удобрений определяется сле-
дующим показателям:

рНKCL, рНH2O Подвижная сера

Гидролитическая кислот-
ность

Подвижный кальций

Гумус Подвижный магний

Аммонийный азот Подвижный цинк

Нитратный азот Подвижная медь

Легкогидролизованный азот Подвижный молибден

Подвижный фосфор Подвижный бор

Обменный калий  

При необходимости определяется содержание тяже-
лых металлов: свинца, никеля, кадмия, ртути; солевой 
состав водной вытяжки, сумма поглощенных оснований 
и прочее.

КАМЕРАЛЬНЫЙ:
По результатам лабораторных анализов почвенных 

образцов:
– Производятся расчеты доз удобрений, которые не-

обходимо внести под планируемый урожай.
– Формируется интерактивная схема хозяйства с 

электронной базой данных.

По результатам агрохимического 
обследования почв Вы получаете:

1. В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

 Интерактивную схему хозяйства 
(электронную карту полей) с подключен-
ной к каждому полю базой данных, кото-
рая содержит данные агрохимического 
обследования, хозяйственную (область, 
район, населенный пункт, название хо-
зяйства, площадь поля), агротехниче-
скую, фенологическую, метеорологиче-
скую и другую информацию).

 Бесплатное программное обеспе-
чение для работы с интерактивной схемой 
хозяйства (электронной картой полей).

 Бесплатный космический снимок вы-
сокого пространственного разрешения (до 
1 м) для контроля состояния поля (опреде-
ление характеристик местности, процессов 
деградации, заболачивания и др.).

 Результаты лабораторных анали-
зов в табличном виде с привязкой к схеме 
хозяйства.

 Рекомендации по внесению удобре-
ний на каждое поле.

2. В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ:

 Схему хозяйства (карту полей), на-
несенную на космический снимок высокого 
пространственного разрешения (до 1 м).

 Результаты лабораторных анализов 
в табличном виде с привязкой к схеме хо-
зяйства.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 Абонентское сопровождение и веде-
ние электронной базы.

 Внесение электронной карты полей 
в GPS-приемник.

 Обучение персонала.

КОНТАКТЫ: 
Греков Валерий Александрович 

(канд. с.-х. наук) 
E-mail: valery.grekov@gmail.com

Тел.: (050) 462-88-47
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ОРАНКА ПОЛІМЕРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ?
Новітній композитний матеріал в грунтообробці

Пам’ятаєте часи, коли в 
оселях використовували ста-
леві труби? Я добре пам’я-
таю, як все це текло, іржавіло 
та потребувало нескінченних 
ремонтів. Тоді встановлення 
пластикових труб видавало-
ся дуже сміливим та неде-
шевим кроком. Казали, що 

це ненадійно, недовговічно, та головне – незвично. У наш час 
немає диваків, які б захотіли встановити у свій новий дім сталеві 
труби. Доведено, що полімери можуть замінювати старі матеріа-
ли, а композити мають властивості, які ми і не уявляли. Дійсно, 
композити всюди – судно- та авіабудування, космос, одяг, зброя, 
частини тіла.

У 1868 р. хлопець на ім’я Джон Дір запропонував використання 
сталевих лемішів замість чавунних. Уявляєте, сторіччями до того 
орали чавунними лемішами. Так, сталь, вочевидь, була дорожча, 
незвична, проте весь світ з того часу оре сталевими лемішами.

Це я веду до того, що не завжди те, що було добре для мого діда, 
буде добре і для мене. Світ змінюється. І щодалі – то скоріше. Виграє 
той, хто вчасно помічає ці зміни, та використовує їх раніше за інших.

Довідка.
• Текрон (TEKRONE) – композит з ряду термопластів; країна поход-

ження: Бельгія; наповнення: керамічні мікросфери, які забезпечують стій-
кість до зношування.

• Основні властивості: ударна і розривна міцність, низький коефіцієнт 
тертя, УФ-стійкість.

Ціна оранки формується з трьох китів-проблем:
1. Супротив тертю інструмента.
2. Адгезія ґрунту.
3. Абразивне зношування.
Абразивне зношування – це витрати грошей та часу на заміну 

інструмента.
Проблема величезної енергоємності оранки полягає, насамперед, 

у величезному терті, яке долає інструмент, а в умовах вологого ґрунту 
– ще й у величезній силі адгезії. Люди намагаються вирішити ці про-
блеми застосовуючи цілу низку інженерних рішень: ролики або шари-
ки у зоні відвалювання, подача води або повітря під тиском у зону лемі-
ша, ультразвукові вібрації, нагрівання, еластичний інструмент тощо. 
Існують навіть такі екзотичні рішення як електроосмос, магнітні поля та 
електрогідроудар. Проте, найбільш ефективним рішенням виявилося 
використання таких матеріалів для виготовлення або покриття інстру-
менту, які б мали найнижчі показники тертя. Ще за радянських часів 
було встановлено, що фторопласт (він же тефлон), маючи коефіцієнт 
тертя вдвічі менший, ніж сталь, може знизити енергоємність оранки 
на 30%. Між тим, він виявився нездатним протистояти абразивному 
зношуванню, тому не став використовуватись.

Текрон – це знахідка для аграрного застосування. Він має такий 
самий коефіцієнт тертя, як і тефлон, але протистоїть зношуванню 
втричі краще за сталь. Він має нульову адгезію, що дозволяє долати 
супротив вологого або мерзлого ґрунту. І головне: міцність цього ком-
позитного матеріалу така, що з нього можна виготовляти надійний 
інструмент для оранки.

З використанням текрону зменшується тяговий супротив оранки. 
Усе інше – похідне. Хтось за рахунок цього зменшення відчує економію 
палива, хтось підвищить продуктивність оранки за день. Один збіль-
шить глибину обробки, інший – ширину захвату.

Результати порівняльних випробувань відвалів ПЛН у господарстві  
Шаповала (Покровський район Дніпропетровської області):

• Корпусів: 3.
• Глибина оранки: 25-28 см.
• Економія палива: 3 л/га.
• Швидкість трактору: +1 км/год.

У 2016 р. ми вивели на наш ринок близько 600 відвалів з текрону, 
а пізніше додали ще польові дошки для плугу ПЛН. Це був перший 
тест продукту, тому ми залишалися на зв’язку з кожним із клієнтів 

і уважно слідкували за досвідом 
використання. Нам було необ-
хідно знайти недоліки. Та ми не 
отримали жодного негативного 
відгуку. Жодного! Лише веселі 
коментарі на кшталт: «Мокро. 
Сусіди буксують, а ми оремо», 
«Орали по мерзлому під Новий 
Рік», «Дайте ще відвалів, бо трак-
тористи б’ються за плуг з композитом».

Я знаю основні заперечення, які одразу виникають у читача. Да-
вайте я прокоментую їх.
Чи отримаю я таку велику економію палива?
Ми проводили тести на пересушеному ґрунті. Адгезійна складо-

ва («липкість» ґрунту) не діяла. На перезволожених ґрунтах економія 
буде вищою. Польова дошка з текрону зможе додати економії ще у 
1,5 л/га. У будь-якому випадку, кожен з наших покупців помічає еко-
номію. Проте, це питання здебільшого суб’єктивне та базується на 
довірі, що існує між нами. Об’єктивним є лише зниження коефіцієнту 
тертя у парі відвал/ґрунт від 2 до 7 разів (у залежності від типу та 
стану ґрунту). Це можливо перевірити.
Це дорого. Композитний відвал коштує майже вдвічі до-

рожче за сталевий.
Якщо Вас не переконав мій коментар на попереднє питання, то Ви 

праві. Якщо ж Ви допускаєте економію, то легко порахуєте окупність 
відвалу з текрону. За самими простими розрахунками, це 35-50 га на 
трьохкорпусний плуг. Після цього ви будете лише заощаджувати.
Чи витримає відвал оранку? Ламаються сталеві відвали, а 

композит слабкіший за сталь.
За структурну цілісність відвалу з текрону відповідає не міцність, 

а еластичність. Там де сталь зламається або зігнеться, текрон «зі-
грає» та повернеться на місце. В інтернеті багато переконливого ві-
део з використанням відвалів з текрону.
Відвал зітреться? Він відпрацює стільки, скільки пра-

цює сталевий?
Відвал НЕ зітреться. У тому сенсі, як стерся би звичайний 

полімер або сталь. Звичайно, з часом його доведеться замінити, але 
це відбудеться дуже нескоро. Нажаль, у нас немає звіту про повний 
ресурс відвалу, просто не було часу його стерти. Наш покупець-«ре-
кордсмен» повідомив про відпрацювання 300 га на п’ятикорпусному 
плузі без видимих слідів зносу.
Відвал стане крихким від холоду?
Звичайні полімери дійсно стають крихкими від холоду, що усклад-

нює їх використання вже за температури 0°С. Режим експлуатації 
текрона: -260..+80°С. Намагайтеся уникати оранки при температурі 
нижчої за -260°С і ваш механізатор буде вам вдячний. Це, звичайно, 
жарт, проте, застережуємо від тривалої(!) дії прямих сонячних про-
менів. Вам просто треба накрити відвали будь-якою плівкою, мішком, 
тканиною тощо, після завершення сезону оранки. Усе інше (корозія, 
хімія, дощ чи холод) текрон не псують.

Оранка – це не лише відвал. На терті відвалу ми втрачаємо 40% 
енергії трактора. Ще по 30% втрачаються на леміші та на польовій до-
шці. І поки новий енергозберігаючий леміш знаходиться у розробці, 
польова дошка з текрону вже у продажу і забезпечує господарів до-
датковою економією в 1,5 л/га. Так само, як і відвал, дошка окупиться 
вже за кілька днів оранки.

Підводячи підсумок, текрон – перевірений матеріал. Ми почи-
нали з обладнання елеваторів, де тертя та зношування є реальною 
проблемою. Точніше, були проблемою. Пізніше матеріал вийшов у 
поле. Сьогодні це 6 різновидів відвалів на вітчизняні та імпортні плу-
ги, польові дошки, захист на стійки культиваторів тощо. Дистрибу-
цію продукції з текрону здійснює національний оператор «Техніка і 
Технології» – перевірена компанія, яка гарантує якість своїм значним 
авторитетом на вітчизняному ринку.

Компанія «IQ Композит». 
Разом з національною мережею «Техніка і Технології»

http://iqcomposite.com/            http://t-i-t.com.ua/
+38 098 751 19 84,  +38 095 536 28 94.

  iqcomposite.niko@gmail.com
  Наш адрес: Украина, г. Николаев, ул.Потемкинская 118, оф. 405.
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Розстрочка або лізинг під вигідні Вам відсотки! Повна відповідність УкрСЕПРО. Доставка. Гарантія. Сервіс.

АКЦІЯ!

При замовленні зерносушарки «Сапфір» або теплогенератора на виставці «АГРО-2017», отримайте БЕЗКО-
ШТОВНИЙ розрахунок зернового комплексу! При проектуванні буде враховане наявне у Вас обладнання: 
ЗАВи, норії, транспортери, бункери і т.д. За Вашим бажанням розробимо усі можливі варіанти агента сушарки: 
не тільки робота на природному і скрапленому газу, але і з використанням того пального, що вигідне і до-
ступне саме Вашому господарству: ДП; теплогенераторів на соломі, трісці, пелетах, гранулах і т.п.

Таким чином, завод-виробник максимально задовольнить потреби саме Вашого господарства при 
мінімізації Ваших витрат.

Запрошую Вас на побачення!

Працювати із заводом-виробником вигідно!
Звертайтеся: Маловисківський завод сушильного та елеваторного обладнання

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

- Теплогенератори на 
біопаливі ТПМ-2М з 
повітряним теплооб-
мінником, вихрьові та 
піролізні.

Високий ККД: 85% 
при низьких витратах 
палива на пониження 
1% вологості: щепа - 
4-5 кг, пелети - 3-4 кг, 
дрова - 4-5 кг.

- Норії зернові НЗ. Продуктивність: 25, 50, 100 т/годину 
(по пшениці), висотою до 30 м.

- Конвеєри ланцюгові (транспортери). Продуктивність 
25, 50, 100 та 200 т/годину (по пшениці); довжина: 5-50 м.

- Бункери активного вентилюван-
ня зерна.

-   Вологоміри поточні 88-01П.
- АВТОМАТИЗАЦІЯ виробни-

чих процесів будь-якої склад-
ності.

- Модернізація Ваших зерносу-
шарок: збільшення продуктив-
ності; переобладнання з порцій-
ного режиму роботи на поточний; 
заміна застарілих газових паль-
ників на нові високоефективні 
автоматичні; переобладнання 
з природного газу на зріджений 
(пропан-бутан) і навпаки і т.д.

- Я добра господиня і дуже ЕКОНОМНА! Я зменшу Ваші рахунки за газ, або Ви 
взагалі зможете обходитися БЕЗ газу! Я дуже працьовита: дам ладу від 50 до 
1000 т кукурудзи за добу, в залежності від Вашої потреби! Зі мною Ви забудете 
про космічні рахунки від елеваторів і завжди будете з прибутком!

Чекаю Вас на виставці «АГРО-2017», ВДНГ, 
м. Київ, за павільйоном №2, на відкритому майданчику.

Ще про мене люди кажуть, що вони зі мною мінімум по 400-450 грн. на кожній тонні зерна економлять! 
Ви будете задоволені, якщо я працюватиму у Вашому господарстві. Запросіть мене разом з:

Коротко про себе:
Я - зерносушарка «САПФІР», я можу бути за Вашим 

вибором:
- Модульна, баштова, шахтна.
- На мене Ви витратите на 30-40% менше грошей, ніж 

на мої імпортні аналоги. Але за якістю я їм НЕ поступаюся!
- Я «Їм» усе: газ, ДП, солому, гранули, пелети, щепу 

і т.д. Але маю дуже помірний «апетит», витрачаю палива 
на 20% менше, порівняно з аналогічним обладнанням.

- Легко нарощую продуктивність шляхом збільшен-

ня кількості зернових колон/модулів.
- Швидко окупаюся.
- Сушіння зерна втричі дешевше, ніж на самому недо-

рогому елеваторі на природному газі.
- Рівномірне сушіння без перегріву зерна. Дбайли-

ве сушіння зернових, олійних, бобових та посівного 
матеріалу.

- Автоматичний режим роботи.
- Легко доповнюю вже діючу лінію будь-якого зерноо-

чисного комплексу.
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ЛЕСОПОЛОСА НАСТУПАЕТ?
Лесополосы имеют свойство разрастаться вглубь поля, 

тем самым уменьшая обрабатываемую площадь. В зависи-
мости от формы участка, выступившая на 10 м лесополоса 
может «украсть» 5-7% поля! Как c этим бороться? Расчищать, 
вырезать эти участки вручную или полумеханизированным спо-
собом – процесс длительный, трудоемкий и очень затратный. На 
данный момент самым эффективным и экологичным является 
метод мульчирования лесными фрезами-ротоваторами.

Рассмотрим дан-
ный процесс на основе 
универсальных лесных 
фрез Multiforst/Starsoil 
производства компа-
нии Seppi M (Италия).

Конструкция маши-
ны представляет собой 
ротор с зафиксирован-
ными на его внешней 

поверхности по всему диаметру твердосплавными резцами, 
количество которых при ширине ро-
тора 2 м может достигать пятидесяти 
штук. Чем большая плотность резцов 
на роторе, тем мельче дробится дре-
весный материал, что важно для по-
следующей работы на очищенной от 
деревьев и кустарников почве сельхоз-
техники. При этом ротор располагается 
в специальном кожухе с открываю-
щейся и закрывающейся по команде 
оператора крышкой. Отсек, в котором 
вращается ротор, усилен по всей пло-
скости пластинами из специальной стали Hardox. Вал служит 
для регулировки рабочей глубины, прикатывания и выравни-
вания почвы при работе в грунте. И в качестве рамы толкателя 
при валке и измельчении деревьев и кустарников.

Сам процесс состоит из 2-х этапов:
1. Валка и измельчение поросли и деревьев на поверхно-

сти почвы (максимальный диаметр дерева 25-40 см).
2. Измельчение 

пней, камней, кор-
ней на глубину до 

25-40 см, с перемешива-
нием мульчи с грунтом.

Данный способ под-
готовки почвы позволяет 
сеять зерновые и техни-
ческие культуры в пер-
вый год! Соответственно, 
окупается уже с первого 
урожая!

Так же данные меха-
низмы можно использо-
вать для расчистки тер-
риторий под ЛЭП, газо- и 
нефтепроводы, обочин 
дорог, раскорчевки ста-
рых садов, расчистки 
просек и измельчения порубочных остатков, для стабили-
зации грунтовых дорог.

В случае разрастания веток лесополосы над полем, что 
не позволяет войти на данный участок 
с техникой, можно воспользоваться 
механическим обрезчиком деревьев 
MaxiMarin. Этот агрегат способен сре-
зать ветки до 25 см в диаметре и на 
высоту от 0 до 7 м. Агрегатируется на 
трактора МТЗ 80/82, Т-150, ЮМЗ, экска-
ватор, телескопический погрузчик и др. 
энергоносители. Данный механизм – 
собственная разработка и производство 
компании «Агрореммаш-Плюс». Кон-
струкция манипулятора позволяет делать 

срез как в вертикальном, 
так и в горизонтальном 
положении. Независимая 
гидравлическая система, 
которая приводится от 
ВОМ трактора, решает 
проблему тракторов с ма-
лой производительностью 
и объемом гидравличе-
ского масла.

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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Мова йде про «Завод агропро-
мислових технологій» і їх зерно-
сушарки СЗМ. Що ж приваблює 
вимогливих європейських покуп-
ців в зерносушарках СЗМ і за ра-
хунок чого вони успішно конку-
рують там зі своїми аналогами? 
Аргументи прості:

Зерносушарки СЗМ:

- Працюють не тільки на газі, а 
також на ДТ, пічному піролізному 
паливі, дровах, зерновідходах і т.д., 
і економія у порівнянні з газом до-
ходить до 4-кратної!

- Комплектуються теплогенера-
торами власного виробництва під 
всі види рідкого та твердого палива.

- Реалізований механізм повтор-
ного використання тепла.

- Легке збільшення продуктивнос-
ті сушарки. Зерносушарки є модуль-
ного типу, продуктивністю 6-50 т/го-
дину. Можна придбати СЗМ-6, потім 
купити додатковий модуль, змонтува-
ти і вийде СЗМ-10 і т.д.

- Максимальна добова продук-
тивність: сушарки потокового типу, 
що дозволяє сушити потоком.

- Рівномірність сушіння завдяки 
тому, що при переході з модуля в мо-
дуль зерно проходить через інвертор, 
який перемішує і перенаправляє по-
токи зерна.

- Швидкий перехід з культури на 
культуру за рахунок змінних оцинко-
ваних решіт.

- Не травмують зерно завдяки 
тому, що верхній і нижній транспорте-
ри - скребкові. (Моделі інших вироб-
ників, нажаль, мають шнекові тран-
спортери).

- Процес сушіння зерна безпе-
рервний завдяки наявності зони охо-
лодження. На відміну від конкурентів, 
немає потреби встановлювати до-
даткові охолоджувачі, норії.

- Конструкція СЗМ дозволяє 
сушити зерно БЕЗ попереднього 
очищення, що дозволяє закласти на 
зберігання не тільки товарне зерно, 
а й зернові відходи, які можна реалі-
зувати пізніше, коли ціна буде більш 
вигідною.

- СЗМ окупаються лише за один 
сезон!

- І особливе питання: 
пожежобезпека.

Які стихійні лиха Ви знаєте?
Потоп, посуха, землетрус, наше-

стя саранчі, пожежа і саме страшне 
лихо, 

- приїзд тещі в гості...
Не знаємо, як Ви справляєтеся з 

тещею, а от з питання уникнення по-
жежі - є дуже хороші новини.

І тут уже кажемо серйозно: коли 
купуєш таке серйозне дороге облад-
нання як зерносушарка, - гроші не 
повинні згоріти в самому прямому 
значенні цього слова. Перевірено і 
гарантовано: пожежобезпека су-
шарок СЗМ на порядок вище, ніж у 
імпортних сушарок, бо пальник вине-
сений ЗА межі модуля.

В сушарках, де вогонь горить 
всередині їх конструкції (а в більшості 
сушарок так воно і є), завжди 
є певний ризик, що на пальник 
попаде пил чи якесь лушпиння і 

почнеться загоряння. В сушарці 
СЗМ таке просто НЕМОЖЛИВО, 
тому що вогонь горить всередині 
теплогенератора і вже з нього в 
сушарку подається нагріте повітря 
БЕЗ іскр та частинок полум'я.

Ще один плюс саме такої кон-
струкції СЗМ – це можливість без-
проблемного переходу з газу на рідке 
або альтернативне пальне. В інших 
сушарках, де пальне (газ) горить 
саме всередині - це велика проблема.

Таким чином, сушарка СЗМ є 
однією з найкращих пропозицій

як на ринку України, так і в Європі,
бо має європейську якість

і українську ціну!

Купуйте СЗМ безпосередньо на заводі:

Харківська обл., сел. Комсомольський
(050) 305-05-98, (099) 21-68-072,

(057) 731-51-35
Керівник: Андрєєв Андрій Олександрович

Andreev_andrey@rambler.ru
www.zavagrotech.com.ua

Промислова група
«Завод агропромислових

технологій» 
також пропонує:

- Норії;
- Самопливи зернові, клапани 
перекидні;
- Транспортери скребкові;
- Бункери для зерна;
- Проводить реконструкцію 
зерноочисних комплексів.
- Будівництво ЗАВів.

Про ЗЕРНОСУШАРКУ, яка «прорубала вікно до Європи», 
бо має 4-кратну економію у порівнянні з газом, у 1,5-2,5 

рази дешевша аналогів при відмінній якості
Мати власну зерносушарку + ЗАВ та інше обладнання для зерна — це набагато вигідніше, ніж користуватися послугами 

елеваторів. Це аксіома, бо доведена досвідом вже сотень господарств. Але тут відразу виникає питання: а ЯКА ЗЕРНОСУШАР-
КА САМА ВИГІДНА? Ключове слово – «вигідна», тому потрібно обрати ЯКІСТЬ та ОКУПНІСТЬ. Деякі господарства купують 
імпортні зерносушарки, бо вони якісні і надійні.

А чи знаєте Ви, що в Україні є завод, який став практично першим українським виробником, зерносушарки якого йдуть на 
експорт до Європи? Так, до цього самого Евросоюзу, який пропустить до себе на ринок тільки саму ЯКІСНУ техніку і «розди-
виться її під мікроскопом» у пошуках недоліків та прорахує кожний евро своєї вигоди.
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