
№1 (24) / январь / 2018ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

“AgroONE”

 

К
У

П
Л

Ю
 Б

/
У

 С
Е
Л

Ь
Х

О
З

Т
Е
Х

Н
И

К
У

  
 0

6
7
-3

2
3
-1

4
-0

5
, 
0

5
0

-1
0

9
-2

8
-7

5
П

од
пи

сн
ой

 и
нд

ек
с:

98
12

5

Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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МЕГАФОРС СОХРАНЯЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
Триботехнический состав МЕГАФОРС используется как добав-

ка (присадка) в масла и пластичные смазки, предназначенные 
для промышленного оборудования, автомобильного транспорта 
и сельскохозяйственных машин.

При использовании МЕГАФОРСа на трущихся поверхностях 
образуется противоизносная плёнка (слой) углеродо-металлоке-
рамики, которая твёрже стали в 1,5 раза, а трение (коэффициент 
трения) снижается почти в 2 раза. Благодаря этому, ресурс узлов 
и агрегатов, в которых используется МЕГАФОРС, повышается 
в несколько раз.

Наиболее уязвимым узлом в тракторах является коробка пе-
редач. Всё, как правило, начинается с подшипников. Когда раз-
рушается подшипник, перекашивается вал, начинается биение, 

которое заканчивается выламыванием зубьев. Естественно, если 
вовремя заменить разрушенный подшипник, то дело до такого 
«варварства» не дойдёт. Но, как правило, за рулём находится 
не всегда добросовестный тракторист. Такого тракториста, к со-
жалению, интересуют только вспаханные, или обработанные по 
другой технологии, гектары. Технику он не жалеет.

Надёжной защитой от выхода из строя коробки зарекомендовал 
себя именно МЕГАФОРС, присадка (добавка) в трансмиссионные 
масла (гипоидная, нигрол, ТАП-15, ТАД-17 и др.). Норма расхода 
МЕГАФОРСа составляет 25–30 мл на 1 л масла. Эффективность 
состава установили специалисты многих хозяйств, где много 
лет используется МЕГАФОРС. К таким относятся СФХ «Астра», 
СФХ «Видродження», АФ «Кальмичанка» и многие другие фер-

мерские хозяйства. Там было 
установлено, что при внесении 
добавки (присадки) МЕГАФОРС 
в коробку трактора, не происхо-
дило разрушения подшипников 
и, естественно, выламывания 
зубьев шестерен. Для справ-
ки, в коробку трактора МТЗ-80 

(МТЗ-82, ЮМЗ-6 и др.) заливается 1 л состава МЕГАФОРС.
Почему не разрушаются подшипники в таком случае? Потому, 

что каждый шарик и ролик, каждая беговая дорожка на обоймах, 
покрываются защитным слоем углеродо-металлокерамики, как 
было сказано выше, имеющим твёрдость выше стали, а трение 
существенно ниже. Трущиеся детали подшипников начинают 
работать в «комфортных» условиях. Шарики и ролики, как го-
ворится, «катаются, как сыр в масле». Образованный защитный 
слой углеродо-металлокерамики предотвращает разрушение 
подшипника, что сохраняет валы и шестерни, и, естественно, 
коробки передач в целом.

Следует отметить, что при применении МЕГАФОРСа, в транс-
миссиях (коробки передач, мосты, раздаточные коробки, узлы 

отбора мощности и др.) снижается, или совсем прекращается, 
шум. Кроме того, предотвращается выход из строя и других де-
талей трансмиссий.

      В том случае, когда уже произошёл выход коробки передач 
со строя, то целесообразно внести МЕГАФОРС после её ремонта. 
Такая мера гарантировано застрахует её от повторной проблемы. 
Само собой, идеально применить МЕГАФОРС в новый трактор.

МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях тракто-
ров и других сельскохозяйственных машин, но и в их двигате-
лях. Благодаря образованию защитного слоя (плёнки), которая 
может достигать толщины 0,1 мм, происходит компенсация 
износа (выработок) в цилиндрах, на кольцах, на шейках валов 
и др. В результате этого, в двигателях повышается компрессия 
и давление масла, снижается, или совсем прекращается, угар 
масла, повышается мощность двигателей на 3–5% и сокращается 
расход топлива до 10%. А самое главное, повышается ресурс 
двигателей в 2–3 раза.

Стоить упомянуть и об эффективности добавки МЕГАФОРС 
в пластичные смазки, которая выпускается в консистентном виде. 
Подшипниковые узлы, куда вносится консистентный МЕГАФОРС, 
увеличивают свой ресурс в 3–4 раза. Это актуально для зерноубо-
рочной техники, а также для навесного и прицепного оборудования.

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.megaforce.net.ua

Пишите на электронную почту:
 mascart@megaforce.net.ua

Звоните:
(050) 320–65–25, (097) 014–90–97, 
(050) 342–82–49, (067) 634–61–89 

Наш адрес: 49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43
Доставка продукции МЕГАФОРС 

по Украине бесплатна
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ПОДСОЛНЕЧНИК

С Е М Е Н А
Тел.: (067) 335-01-55, (066) 235-01-28

ПОДСОЛНЕЧНИКПОДСОЛНЕЧНИК
Название Производитель Тип гибрида Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Цена за 1 пос.

ед с НДС в EUR
Цена за 1 пос.
ед с НДС в грн

СЕРДЖИО ШТ Штрубе ГМбХ Классика Раса F 110 52,0 117,00
ПРО229 СУ Штрубе ГМбХ Sulfo (гранстар) 115-117 45,0 130,00
ОРФЕО ШТ Штрубе ГМбХ Классика Раса F 110 47,0 120,00
ИМИДОР Штрубе ГМбХ Clearfi eld 110 45,0 129,00
ФАУСТО ШТ Штрубе ГМбХ Sulfo (гранстар) 110 45,0 135,00
ЛИДЕР Терра- Юг Украина Sulfo (гранстар) 105 47,0 2350
ПАТРИОТ Терра- Юг Украина Классика Раса F 90 46,0  950
КАРДИНАЛ Терра- Юг Украина Классика Раса E 95 38,0  950
ХОРОЛ Терра- Юг Украина Классика Раса F 100 53,0 975
ДОЗОР Терра- Юг Украина Классика Раса E 105 50,0 975
МИР Терра- Юг Украина Классика Раса E 95 52,0 67 грн/кг

ФЕРМЕР Терра- Юг Украина 1-я репродукция 
Раса F 85 43,0 710

ЛЮКС Терра- Юг Украина 1-я репродукция 
Раса E 105 40,0 60 грн/кг

КНЯЖИЙ Терра- Юг Украина 1-я репродукция 
Раса F 110 48,0 65 грн/кг

отечественной селекции от компании Терра-Юг 
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Середа Олег Анатолійович, С(Ф)Г «Середа» (Кіровоградська обл., Компаніївський р-н).
З доробком компанії «Селекта» я знайомий вже не перший рік. Серед всього різноманіття гібридів кукурудзи вказаної фірми у 2017 році я зу-

пинився на гібридах Полтава та Лювена.
Особливу увагу хочу звернути на холодостійкий, посухо- та жаростійкий гібрид Полтава, який особливо добре у 2017 році витримав холодну весну 

та практично бездощове літо, сформувавши в таких вкрай несприятливих погодних умовах врожай вдвічі більший, ніж гібриди імпортної селекції. 
І, зважаючи на рекомендацію авторів цього гібриду, я на власному досвіді впевнився у тому, що ідеальна густота для цього гібриду становить 
3,5–4 шт/м і саме вказана густота забезпечує ту врожайність, яку обіцяє компанія «Селекта». На мою думку, вказаний гібрид чудово підходить для 
Кіровоградського регіону.

До того ж, цього року мною було закладено демопосіви 10 гібридів кукурудзи вищевказаної фірми: Корунд, МЕЛ 272 МВ, Лювена, Талан, Кредо, 
Полтава, Орлан, Серенада, ТАР 349 МВ, Легенда. Серед вказаних гібридів, на мій погляд, особливу увагу заслуговують гібриди Корунд та Кредо, які 
лідирують за вологовіддачею та гібриди Серенада та Легенда, що мають найбільші качани.

Знову ж таки, хочу зауважити (і це не тільки моя думка, а й думка моїх сусідів-товаровиробників): гібриди кукурудзи компанії «Селекта» не тільки 
знаходяться на рівні з гібридами кукурудзи імпортної селекції, а й в більшості випадків показують себе значно кращє останніх, в першу чергу через 
адаптованість їх до умов вирощування українського товаровиробника.

Фірма «Селекта» поєднала у собі не тільки високу якість насіння, яке 
в умовах сучасної аномальної української посухи повністю забезпечує моєму 
господарству отримання гарних врожаїв, а й розумну цінову політику, яка дає 
змогу купувати насіннєвий матеріал та мати високі прибутки. Гібриди кукурудзи 
ТОВ НВКФ «Селекта» — це ідеальне поєднання ціни та якості.

Федоров Сергій Володимирович, одноо-
сібник (Кіровоградська обл., Компаніївський р-н).

В сільському господарстві я працюю вже десятий рік, сію соняшник та ку-
курудзу. З селекцією ТОВ НВКФ «Селекта» знайомий третій рік і хочу сказати, 
що гібридами кукурудзи вказаної фірми я дуже задоволений. Так, за сприяння 
регіонального представника ТОВ НВКФ «Селекта» в Кіровоградській області 
Зайцева Руслана я вирощую на сьогоднішній день гібрид кукурудзи Полтава. 
Якщо коротко про Полтаву — високоврожайний гібрид, який витримує як 
посуху, так і холод та стабільно рік в рік дає мені гарний врожай. Полтава 
має один, а подекуди і два, великі качани і ціна на насіння дуже приваблива, 
що ставить доречне питання: навіщо платити більше?

З власного досвіду вважаю, що гібриди кукурудзи ТОВ «Селекта» — ідеальний вибір сучасного господаря, оскільки вони витримують не тільки 
українську спеку, а й несприятливу економічну ситуацію в країні, поєднуючи в собі адекватну ціну та високу якість насіннєвого матеріалу.

Савчук Володимир Федорович, одноосібник (Кіровоградська область, Компаніївський р-н).
Сільським господарством я займаюсь не мало й небагато — 15 років. Серед культур, які я вирощую є пшениця, 

ячмінь, соняшник, і, звичайно, кукурудза. І хоча на сьогоднішній день в обробітку у мене знаходиться небагато 
землі, кукурудза займає 50% всіх посівів, тому отримання гарного врожаю кукурудзи для мене є вкрай важливим.

За весь час господарювання спробував насіння кукурудзи різних насіннєвих компаній — як іноземних, так 
й українських. Останні роки використовував виключно гібриди кукурудзи іноземної селекції, проте залишився 
ними незадоволеним, оскільки вони не витримують посуху та тривалу відсутність дощів, одним словом — по-
требують умов, які все рідше можна зустріти в нашій зоні. Все це змусило мене звернути увагу на ті гібриди 
кукурудзи, які витримують весь спектр погодних негараздів — від холодів до спеки.

За порадою Зайцева Руслана (прим. — регіональний представник ТОВ НВКФ «Селекта» у Кіровоградській 
області) у 2017 році я познайомився з гібридом кукурудзи української фірми «Селекта» — Лювена (ФАО 260), 
який дав врожай 65 ц/га (!!!!) і яким я залишився дуже задоволений.

Вказаний гібрид сподобався тим, що витримав весняні холоди, потім відсутність дощу протягом двох місяців 
(!!!) і спеку, яка так допікала цього року. Попри неймовірно складні умови гібрид кукурудзи компанії Селекта 
дав можливість отримати повністю виповнений качан, який забезпечив мені гарний врожай та високі прибутки.

З огляду на власний досвід, раджу іншим товаровиробникам продукцію компанії «Селекта», яка не тільки 
забезпечує нас, товаровиробників, якісним насінням, а ще й є доступною по ціновій політиці, що дає змогу 
у порівнянні з дорогими гібридами кукурудзи іноземної селекції, спрямувати кошти на добрива та гербіциди 
й отримати гарний врожай.

Комерційний директор ТОВ НВКФ «Селекта» – Мельник Тарас Віталійович, 
тел.:  +38 (050) 361-66-65              www.selekta.com.ua.         

ГОСПОДАРІ КІРОВОГРАДЩИНИ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Погодні умови 2017 року виявились вкрай несприятливими для більшості аграріїв України. Судіть самі: холодна 

весна з квітневими морозами та снігом, бездощові місяці та аномальна спека – не кожна культура витримає таке 
випробування, особливо така вибаглива культура як кукурудза.

Зважаючи на такі погодні негаразди, отримати гарний врожай кукурудзи у більшості випадків виявляється просто 
неможливим. Проте, з таким твердженням не згодні аграрії, які обрали посівний матеріал від насіннєвої компанії 
«Селекта», що забезпечило їм отримання гарного врожаю в умовах непростого року.

Своїм позитивним досвідом вирощування гібридів кукурудзи компанії «Селекта» діляться господарі Кіровоградщини.
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К
С Е М Е Н А

г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

СО
РТ

А

П О Д С О Л Н Е Ч Н И КП О Д С О Л Н Е Ч Н И К
Название Фирма- 

производитель
Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Категория 

семян
Цена за 1 тонну 

с НДС, грн.
СУР (суперультраранний) Всероссийский 

НИИ масличных культур им. 
В.С. Пустовойта, г. Краснодар

74-78 30,0 экстра 45 000

ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 экстра 45 000

ЯСОН Институт 
растениеводства 

им. В. Я. Юрьева г. Харьков

107-108 41,6 экстра 52 000
ФОРВАРД 105-108 42,0 экстра 60 000

ЗЛАТСОН 105-106 47,3 экстра, 
стандарт

60 000
52 000

АРМАГЕДДОН* «Кволити Кропс», 
Румыния

100-105 54,0 экстра 2 100 п.е.
БОНД** 110-120 45,0 экстра 1 800 п.е.
СОНЯШНИЙ НАСТРІЙ**

ВНИС, г. Киев
98-103 48,0 экстра 1 800 п.е.

КАРЛОС 115* 105 52,0 экстра 2 000 п.е.
ЦЕЗАРЬ Майсадур-Сименс, Франция 110-112 55,0 экстра 70 000
РИМИ*

Институт овощеводства 
и полеводства «NS SEME», 

Нови Сад, Сербия

108-114 50,0 экстра 2 800 п.е.
НС СУМО 2017** 110-112 50,0 экстра 2 800 п.е.
НС ИМИСАН* 110-112 55,0 экстра 2 800 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 экстра 2 800 п.е.
НС Х 2652 106-109 55,0 экстра 2 800 п.е.

ГИ
Б

Р
И

Д
Ы

*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стойкий к действию Экспресса 75 (Гранстар) 30 г/га 

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТИ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ
Вопрос: В некоторых публикациях поднимается проблема питания растений кальцием. Для 
этого предлагается, в частности, использование кальциевой селитры. Также предлагается 
применение дефеката. Хочу получить компетентную информацию по данному вопросу.

За информацией наш корреспондент обратился к агротех-
нологу-консультанту ТОВ «Південьнасіньсервіс», члену-кор-
респонденту МАКНС Иванчуку Николаю Дмитриевичу.

Кор.: Николай Дмитриевич, изложите, пожалуйста, свою 
точку зрения по данной проблеме.

– Многие аграрии по традиции главное внимание уделяют 
макроэлементам: азоту, фосфору, калию, а в последнее 
время — магнию, сере и микроэлементам. Что же касается 
кальция, то об этом элементе незаслуженно забывают. Так 
и хочется сказать: «А слона то и не заметили». Кальций, как 
и другие элементы, необходим для жизнедеятельности рас-
тений. Благодаря этому элементу, повышается устойчивость 
растений к различным стрессам (температурным, солевым 
и т. п.). Кальций повышает резистентность растительной 
клетки к проникновению в нее возбудителей болезней. Он 
входит в состав клеточных мембран и отвечает за их проница-
емость так же, как катионы калия и натрия. Важная функция 
кальция — его участие в делении и росте клеток, особенно 
корней и корневых волосков. При дефиците кальция корни 
ослизняются и загнивают. Потребность растений в кальции 
высокая. Для формирования 30 ц/га зерновых растениям 
необходимо до 40 кг СаО, бобовым — 40-60 кг, кукурузе — 
60 кг, а капусте, например, — 300-400 кг на 1 га.

Но количество вносимой извести определяется не толь-
ко тем, сколько ее потребляют растения, ведь кроме пита-
ния растений известь нужна для изменения свойств почвы 
в желательном направлении. Наиболее важным действием 
извести на почву является устранение ее избыточной кислот-
ности. По быстроте устранения кислотности почвы именно 
известь является незаменимой. Почему сегодня обострилась 
проблема известкования наших почв? Дело в том, что уже 
более 25 лет наши почвы не получают навоза, плохо ис-
пользуются растительные остатки, не прижились сидераты, 
полностью разрушена сколько-нибудь правильная система 
севооборота, не высеваются многолетние травы. Широко 
применяются преимущественно такие физиологически кислые 
минеральные удобрения, как сульфат аммония, фосфорные 
удобрения и т. п., в результате чего подкисление почв повы-

шается, а, следовательно, возрастает дефицит кальция для 
их нейтрализации. Например, для сохранения нейтрализации 
почвы, при применении кислого удобрения сульфат аммония 
(NH4)2SO4 в количестве 200 кг на 1 га необходимо внести 
280-300 кг извести СаСО3.

Кроме питания растений и нейтрализации кислотности 
почвы известь выполняет ряд других полезных функций как 
отличный мелиорант. Она положительно влияет на разви-
тие и жизнедеятельность ряда микроорганизмов, прежде 
всего нитрифицирующих бактерий, деятельность которых 
в отсутствие извести задерживается. Известкование, по-
мимо обеспечения почвы основаниями для связывания 
азотистой и азотной кислот, еще и повышает скорость 
разложения органических азотистых веществ до аммиака, 
как энергетического материала для деятельности нитри-
фикаторов. Кроме нитрифицирующих бактерий, известь 
способствует развитию ряда форм бактерий, усваивающих 
азот воздуха, таких как клубеньковые и свободно живущие 
фиксаторы свободного азота как Азотобактер, которые 
в кислой среде не развиваются. С другой стороны, известь 
подавляет развитие некоторых вредных микроорганизмов, 
как кила капусты, корнееда. Кроме мобилизации азота 
кальций влияет на процессы в почве, от которых зависит 
обеспечение растений зольными элементами, в том числе 
переходу фосфорной кислоты в усвояемые растениями 
формы. Под воздействием извести содержание подвижных 
фосфатов увеличивается на 20-30%. Известь также спо-
собствует переходу калия труднорастворимых минералов 
в усвояемые формы. Но надо иметь в виду, что применение 
кальция снижает подвижность бора, марганца, железа, 
магния. Кроме положительного влияния на биологические 
процессы в почве, известь, вступая в поглотительный ком-
плекс почвы, изменяет физические свойства коллоидов 
и вызывает коагуляцию иловых частиц, улучшая строение 
тяжелых глинистых почв, делая их более проницаемыми 
для воды и воздуха. Определение количества вносимой 
извести основывается на свойствах почв и требовательности 
растений к реакции среды.

Культура Интервал рН Культура Интервал рН

Пшеница озимая 6.3-7.5 Кукуруза 6.0-7.5

Пшеница яровая 6.0-7.3 Горох 6.0-7.0

Озимая рожь 5.0-7.7 Лен 5.5-6.5

Свекла 7.0-7.5 Картофель 4.5-6.3

Оптимальное значение рН почвы для нормального роста и развития некоторых с/х растений.

Доза извести не должна превышать 4 т на 1 га в пересчете на СаСО3.

A1
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Мелкая заделка 1.5–2.0 т/га извести в предпосевную 
обработку почвы улучшает ее структуру и теплоемкость, 
предохраняет от образования корки на поверхности и про-
тиводействует окислению.

ТЕПЕРЬ О ДЕФЕКАТЕ.
Что представляет собой дефекат? Дефекат — это орга-

но-минеральное удобрение, отходы свеклосахарного произ-
водства. Это вещество — адсорбент несахаров, содержащихся 
в клеточном соке сахарной свеклы. Известь обладает свой-
ством впитывать (адсорбировать) на своей поверхности все 
те вещества, кроме сахарозы, которые содержатся в свекло-
вичном соке. Это азотистые органические вещества, амино-
кислоты, амиды, пектиды, витамины и другие, безазотистые 
вещества (минералы, жиры), минеральные вещества (калий, 
натрий, кальций, магний, фосфор, сера и микроэлементы). 
Для увеличения площади соприкосновения сока с поверх-
ностью СаСО3 необходимо, чтобы известь была в мелкодис-
персном состоянии. С этой целью известняк СаСО3 обжигают, 
вследствие чего он разлагается на СаО + СО2. СаО (гасится 
водой) с образованием гашеной извести по формуле СаО + 
Н2О = Са(ОН)2. Образуется раствор гашеной извести в воде, 
т. н. известковое молоко. Поскольку в известняке имеются 
частицы песка и других балластных веществ, то они в про-
цессе очистки удаляются. Очищенное известковое молоко 
подается в верхнюю часть сатуратора (емкость), а в нижнюю 
часть подается отобранный при обжиге газ СО2 через барба-
тер. В процессе перемешивания газ СО2 и гашеная известь 
Са(ОН)2 вступают в реакцию, образуя мелкодисперсные 
частицы СаСО3 — известняка (СаОН2 + СО2 = СаСО3 + Н2О). 
В соприкосновении с соком все несахара, то есть вещества, 
кроме сахарозы, из сока адсорбируются на поверхности 
частиц известняка, осаждаются и удаляются в отвалы. Та-
ким образом, получается известняк, насыщенный многими 
веществами как органо-минеральное удобрение — дефекат. 
После освобождения от воды и естественного высыхания по-
лучается порошок серо-желтого цвета. На сахарных заводах 
юга Украины в качестве известняка применяется доломит 
СаСО3+ MgСО3. Полученный из него дефекат содержит до 
80% СаСО3 + MgCО3, N — 0.42%, Р2О5–1.7%, К2О — 1.95, S — 
0.14%, а также В — 12 г, Mn — 150 г и др. микроэлементы. 
В дефекате также содержится 12,5% органических веществ, 
в том числе гумусовых составляющих — 1.1%. рН — 7.3–8. 
Обладая высокой влагоудерживающей способностью, дефе-
кат значительно снижает вынос почвенной влаги. Внесение 
2 т дефеката на 1 га пополнит почву элементами питания: 
N — 8.4 кг, Р2О5 – 30 кг, К2О – 38 кг, СаСО3 + MgСО3 – 1600 кг, 
гумус — 21 кг. Эффективность применения дефеката в каче-
стве органо-минерального удобрения подтверждается данны-
ми применения его на почвах хозяйств Херсонской области 
в 1988–1990 г. г. При применении его под посев кормовой све-
клы в совхозе «Искра» Цюрупинского района в количестве 8 т 
на 1 га урожайность увеличилась вдвое и составила 1488 ц/га. 
А в совхозе им. Тельмана Белозерского района урожайность 
повысилась на 46% и составила 1137 ц/га. Однако применение 
этого ценнейшего мелиоранта и питательного комплекса не 
находит широкого применения, очевидно из-за мизерной его 
стоимости в пределах 220 грн. за 1 т.

Консультацию можно получить у Иванчука Ни-
колая Дмитриевича по тел.: (050) 604–11–45.
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Землеробство — найважливіша справа на землі. Адже земля — 
це джерело життя і багатства. І обробляти її треба з любов’ю 
і турботою. Добрива ТД «Квадро Плюс» вже стали торговим 

знаком дбайливого ставлення до землі-годувальниці — і вона щедро 
віддає у відповідь. А благодійна діяльність компанії з Первомайська 
все більше стає символом любові і поваги до людей, які живуть на 
нашій рідній землі.

Як було сказано ще за часів Дон Кіхота: «Добро не радує, коли їм 
не поділишся». І йому не обов’язково бути чимось надуманим, нарочито 
піднесеним і далеким від нас. Воно завжди з нами, адже доброта — це 
скарб нашого серця, і коли серця однодумців б’ються в унісон, світ стає 
трішки кращим і добрішим. Адже кожна добра справа — це зернятко 
в колоску загального добробуту, це ліжечко в пологовий будинок, це 
світло на темній вулиці у буквальному сенсі. Підтримати у скрутну хвилину, 
допомогти дітям, подбати про благоустрій своєї малої батьківщини — це 
так просто, але це не мало. Це вчинок, просто людський вчинок.

Про спільну діяльність фонду «Паростки добра» і ТД «Квадро Плюс» 
багато хто знає вже не з чуток, хоча з моменту початку благодійної кам-
панії пройшов тільки рік. Тому що земля наша не зменшилась добрими 
людьми, а робити добрі справи, завдяки акції «Ми з тобою благодійники», 
стало просто і природно. Кожен сільгоспвиробник, купуючи визначені 
акцією препарати ТД «Квадро Плюс», вже робить свій особистий внесок 
в скарбничку добрих справ. І отримує не тільки прибуток, але і вдяч-
ність людей. Вражаючі результати акції за перше півріччя вже широко 
висвітлювали. І ще раз ми дякуємо людям, завдяки яким наш марафон 
добрих справ зробив перші кроки, вийшов за рамки приватної та 
регіональної ініціативи. Їм вдячні ті, кому допомогли у важку хвилину, 
їм вдячні земляки.

Кожна добра справа має своє ім’я і прізвище. І ми раді висловити 
щиру подяку сільгоспвиробникам, що приєднуються до акції, яка набирає 
обертів і розвивається вже по всій Україні. Тільки за останній час в акції 
«Ми з тобою благодійники» взяли активну участь:

• СВК «Агрофірма «Україна», Бутенко А. Н. Сума — понад 10 тис. 
грн, благоотримувачі: Воскресенська філія I–III ст. ОНЗ Нововасилів-
ського НВК «Гармонія», Приазовський р-н, Запорізької області. Предмет: 
радіоапаратура і побутова техніка.

• ФГ «Эліт». Сума — понад 3 тис. грн, благоотримувачі: Сергієвська 
сільрада, Любашівського району, Одеської області. Предмет: 17 про-
жекторів для освітлення вулиць.

• ТОВ «Семенівський Агросервіс», Бойко О. С. Сума — понад 
4 тис. грн, благоотримувачі: Миколаївський фонд розвитку і підтримки 
громадських ініціатив. Предмет: підтримка громадських ініціатив.

• ТОВ «Агрофірма «Щедра Нива», Олесюк І. В. Сума — півтори тис. 
грн, благоотримувачі: Тернопільський обласний клінічний онкологічний 
диспансер. Предмет: благодійні пожертвування.

• ТОВ «Семенівський Агросервіс», Бойко О. С. Сума — понад 
50 тис. грн, благоотримувачі: Миколаївський фонд розвитку і підтримки 
громадських ініціатив. Предмет: підтримка громадських ініціатив.

• ПрАТ «Оберіг», Бойко О. С. Сума — понад 64 тис. грн, благоотри-
мувачі: Миколаївський фонд розвитку і підтримки громадських ініціатив. 

Предмет: підтримка громадських ініціатив.

• ФГ «Волостківське», Букартик М. І. Сума — понад 9 тис. грн, бла-
гоотримувачі: Волостківське ЗОШ Судововишнянської НВК, Львівської 
області. Предмет: закупівля подарунків для учнів школи.

Треба відзначити, що робота фонду «Паростки добра» і ТД «Квадро 
Плюс» ведеться не тільки в рамках акції. Ось лише деякі випадки, в яких 
благодійники прийшли на допомогу: виділено 3000 грн Миколі Згер-
ському на лікування травми; виділено 800 грн на томографію і аналізи 
Коротиській Ларисі; придбаний дизельний генератор для виконання 
сільгоспробіт для «Центру консалтингу та ділового співробітництва».

А до дня Святого Миколая, 18 і 19 грудня пройшов справжній марафон 
добрих справ. Зокрема, були придбані сучасні неонатальні ліжечка для 
новонароджених з кюветами і матрацами АТД для акушерсько-гіне-
кологічного стаціонару Первомайської міської лікарні. І це не разова 
акція — благодійники розробляють програму подальшої підтримки та 
переоснащення ліжкового фонду пологового відділення.

У свою чергу, кращі учні всіх шкіл Первомайська отримали канцеляр-
ські набори та набори солодких подарунків, щоб ще успішніше «гризти 
граніт науки». «Ми починаємо цей проект разом з благодійним фондом 
«Паростки добра», адже діти — теж наші паростки добра», — підкреслив 
директор ТД «Квадро Плюс» Андрій Дегтярьов. «Це діти з величезним 
бажанням пізнавати щось нове, ставити перед собою мету і досягати 
її. Майбутнє України залежить саме від такої молоді», — каже директор 
ЗОШ № 4 Ольга Бандалет. — І ми щиро вдячні благодійній організації за 
те, що були знайдені кошти, щоб відзначити нашу талановиту молодь». 
А їй вторить учениця 11 класу школи № 5 Валерія Балінська: «Дуже 
приємно, що наші старання не залишаються непоміченими, що в таке 
свято є можливість відчути себе дітьми — і отримати подарунки!».

Завдяки небайдужим людям, як в рамках акції «Ми з тобою благодій-
ники», так і по іншим благодійним напрямкам на допомогу направлено 
800 000 гривень. Добрі справи вершаться не тільки легко, але повністю 
прозоро. Повний фінансовий звіт про діяльність фонду буде викладений 
на сайті www.bf-sgn.com у січні. І у новому році кожен, абсолютно кожен 
професіонал в сфері землеробства, може отримати заслужений урожай 
і на ниві добрих справ. «Ми зайняті по-справжньому доброю справою. 
І запрошуємо всіх небайдужих, усіх однодумців приєднуватись до нас — 
разом ми зможемо зробити ще більше!» — закликає Андрій Дегтярьов. 
Разом — ми сила, добра і така потрібна в наш складний час, сила.

ДІЛОМ І ДОБРОМ
З «Квадро Плюс» і «БФ «Паростки 
добра» благодійність стає реальною

У Різдвяні свята природно згадати мудрі слова: 
«Віра без діл мертва». А в звичайні дні, у діловому 
житті вони звучать в нашій душі нагадуванням про 
те, що навіть найуспішніший бізнес без супутніх 
йому добрих справ не є повноцінним. І якщо ви 
працюєте на землі, не треба заривати таланти 
свого серця в асфальт байдужості і черствості. Ви 
заслуговуєте на те, щоб пожинати врожай людської вдячності. Разом творити добру справу легко і про-
сто. І потрібно! Перш за все, для нас самих. А інакше навіщо, як співається, на землі цій вічній живемо?

Вручення подарунків на день Святого Миколая. На фото учні відмінники і призери 
олімпіад, директор ТОВ «ТД «Квадро Плюс» Дегтярьов А.П. і директор БФ «Парост-
ки добра» Гарус Катерина Василівна.

A1

Щоб дізнатися про умови участі в благодійній акції 
«Ми з тобою благодійники» звертайтеся:

ТОВ «ТД «Квадро Плюс»
55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Загородня, 48, 

тел.: (050) 476–18–28, (097) 388–95–18
www.kv-plus. com.ua    e-mail: kv-plus@ukr.net

Інформація про найближчих і потребуючих невідкладної допо-
моги випадках висвітлюється на сайті фонду www.bf-sgn.com. Свої 
пропозиції щодо співпраці, а також запити про необхідну допомогу 

надсилайте на електронну адресу: bf.sgn2016@gmail.com, або 
телефонуйте: +38 (099) 489-10-10, +38 (067) 517-13-66. 

Директор: Гарус Катерина Василівна
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Програма співпраці цих компаній з фермерами 
діє не перший рік. Кількість господарств, які бажають 
співпрацювати з «Компанією «Агролідер України», в цьому 
році збільшилось в 2 рази порівняно з попереднім роком. 
Загальна посівна площа цих господарств склала 
близько 10000 га. Ефективний агрономічний супровід 
та якісний посівний матеріал від канадських партнерів за-
безпечують господарства гарним врожаєм та високими 
прибутками вже не перший рік. На сьогоднішній день ве-
дуться переговори з провідними компаніями Бразилії щодо 
організації агрономічного супроводу та навчання наших 
аграріїв особливостям вирощування квасолі. Ще одним 
важливим аспектом діяльності компанії є можливість заби-
рати продукцію в якості «з поля» та доводити її до базових 
показників БЕЗКОШТОВНО!»

Кожен бізнес-проект має свої ризики та можливості. По-
верхневий SWOT-аналіз показує: можливостей у виробництві 
нішевих значно більше, ніж ризиків:

1) Малорозвинений ринок та низька конкуренція призво-
дять до того, що попит перевищує пропозицію.

2) Високі закупівельні ціни спричиняють високий рівень 
доходності з порівняно невеликих земельних ділянок, що 
дуже приваблює малі та середні фермерські господарства.

3) Орієнтація на цільовий ринок — тому завжди є покупець 
і не потрібна додаткова реклама.

4) Ринок нішевих легше прогнозувати — менше факторів 
впливу та їх легше врахувати.

Вирощування нішевих культур дійсно перспективне 
для малого та середнього фермера:

•  Можна обійтися невеликими земельними ресурсами.
•  Можна швидко прийняти рішення та змінити спеці-

алізацію.
•  Є безпосередня зацікавленість в отриманні макси-

мально можливих доходів.
•  Не потребує значних інвестицій 

в організацію виробництва.

Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б, 31340.

Тел.: (0382) 700-327; +38(067) 311-45-56.
Е-mail: zak@fruit-world.net; www.fruit-world.net

ГК «Фруктовий світ Україна» 
та «Компанія «Агролідер 
Україна» - надійний Ваш 
партнер по вирощуванню 
нішевих культур!

Індивідуальний 

підхід до кожного 

клієнта

Група компаній ТОВ «Компанія «АГРОЛІДЕР 
УКРАЇНИ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ УКРАЇНА» 
14 грудня 2017 року провели чергову конференцію на тему 

«КВАСОЛЯ: ВІД ПОСІВНИХ ПЛОЩ 
ДО ЗБОРУ УРОЖАЮ. ЗАГАЛЬНА 

ПРАЦЯ - ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
ГІРЧИЦЯ - ЕФЕКТИВНА СІВОЗМІНА 

І РЕНТАБЕЛЬНА КУЛЬТУРА».
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В
о всем и везде есть свое зерно истины. Это крыла-
тое выражение оправдано и для авиаконструиро-
вания, и для земледелия. В свое время успешный 
инженер-авиаконструктор Леонид Фадеев пришел 

в совершенно новую для него сферу — сельское хозяйство. 
А теперь имя Фадеева стало нарицательным и восклица-
тельным — когда речь идет о высшем пилотаже в очистке 
семян. Он, как никто другой, умеет отделять зерно от пле-
вел: и в буквальном, и в переносном смысле слова — от 
расхожих дорогостоящих и малоэффективных решений. 
Техника, оборудование, зерноочистительные заводы от 
Фадеева стали знаком настоящего качества: качественно 
новых конструкторских подходов, уникально качественных 
результатов и просто самых лучших и самых доступных 
решений для современного агрария.

Детство Леонида Фадеева прошло в закрытом военном го-
родке на Урале. На объект наивысшей стратегической важности 
направляли на работу самых лучших. У молодого, подающего 
большие надежды человека была возможность проявить свои 
таланты на территории самого закрытого объекта, поступив 
в специальное училище по обслуживанию ядерных установок. 
Однако Леонид пошел другим путем, сулившим большую свободу 
личного выбора — поступил в училище знаменитого «Урал-
машзавода». В последующие десятилетия Леонид Фадеев, как 
говорится, прошел и Крым, и Рим. Он работал на самых сложных 
производствах, обязательно выделяя не менее 4-х часов в день 
на учебу. Это позволило не просто получить диплом кандидата 
технических наук и звание полковника, но и накопить многогран-
ные технические знания и огромный опыт, который в итоге поспо-
собствовал развитию, как оказалось, главного дела его жизни.

Судьба привела бывшего авиаконструктора в сферу селекции 
культурных растений. В 1995 году, вместе с выдающимися се-
лекционерами Гуменюком и Кириченко, Фадеев стал соавтором 
нового сорта подсолнечника. С сортом все сложилось отлично, 
но проблемы появились на этапе очистки семян — новенький 
агрегат известного производителя выдавал значительный про-
цент травмированного зерна.

– Их просто преступно было размножать с таким качеством. 
И я решил применить свои технические знания на то, чтобы 
создать технику для получения идеального посевного материа-
ла, — вспоминает Леонид Фадеев. — Дело в том, что существует 
понятие «сильные семена», исходя из которого, я и определил 
ключевое направление своих исследований. Сильные семе-
на — это те, которые растение избирательно формировало, 
обеспечивая страховой фонд для поддержания популяции этого 
растения. Особенностью наших разработок является как раз то, 
что налаживается пофракционное выделение сильных семян. То 
есть, сначала семена калибруются по форме и размеру, а после 
этого — направляются на сепарацию по критерию плотности. 

В каждой фракции семена строго поделены по потенциалу. 
Откалиброванные таким образом крупные и средние семена обе-
спечат конечный желаемый результат — высокую урожайность.

Таков механизм работы тех самых решет Фадеева, которые 
успешно работают во многих десятках крупных хозяйств и се-
менных заводов, как в Украине, так и за рубежом. На этапе 
калибровки семян и на этапе выделения семян равного разме-
ра, решета настолько тщательно калибруют зерно, что можно 
говорить о выделении потенциального посевного материала. 
Дело в том, что на решетах Фадеева зерновка поворачивается 
и примеряется самым малым размером — толщиной. Таким 
способом определяется наличие питательных веществ, которые 
обеспечивают базу для активного прорастания, и, разумеется, 
высокую продуктивность семян. После прохождения столь 
строгого тщательного контроля по размеру и по форме, семена 
следуют на последний этап доработки. В ходе него выделяется 
идеальный посевной материал по плотности, причем из матери-
ала, уже выровненного по форме. То есть, в бункер посевного 
агрегата гарантированно попадают лучшие из лучших — от-
борные сильные семена.

Впрочем, полное название технологии, созданной Леонидом 
Васильевичем, включает кроме слова «пофракционная», еще 
и определение «щадящая». Что оно обозначает?

– Зерно строго недопустимо травмировать. Каждое семя — 
это живое беременное существо, которое природой предопре-
делено для воспроизведения. То, что сегодня делают очень 
многие машины (зернометы, пневмотранспорт, бьющие нории 
и т. д.), наносит большой вред посевному материалу, да и товар-
ному зерну тоже, — подчеркивает Леонид Фадеев. Он с самого 
начала ориентировался на создание оборудования, которое не 
будет травмировать зерно. Специальные нории транспортируют 
сыпучий материал с невысокой скоростью, и их конструкция 
исключает травмирование зерна. При этом использование 
пневмовибростола с решетами Фадеева позволяет добиться 
повышения производительности в два и больше раза. Решета 
Фадеева можно установить практически в любую зерноочисти-
тельную или калибровочную машину. Благодаря этому, эффек-
тивность оборудования легко и просто может быть поднята не 
менее чем на 20–25%.

Ассортимент научно-производственного предприятия, соз-
данного Леонидом Васильевичем, постоянно расширяется. 
Стоит обратить внимание на ряд эффективных разработок. 
Во-первых, на аспиратор, использование которого позволяет 
удалять все примеси из зерновой массы, не травмируя семена, 
в объемах, достигающих 100 т. Во-вторых, на двухкомпонентный 
протравливатель.

– Два компонента (это могут быть микробные препараты, 
инокулянты и т. д.) независимо один от другого поступают на 
поверхность семян. Благодаря этому достигается качественная 
обработка семян, и в первую очередь я имею в виду инокуля-
цию. Я уверен, что уже в ближайшие годы будет проводиться 
инокуляция семян всех культур, а не только бобовых. Это по-
зволит возродить почвенную биоту хотя бы в объеме корневой 
системы, что приведет к эффективному использованию любых 
питательных веществ. А микоризы будут обеспечивать питанием 
растения, добытые за пределами той зоны, в которых корневая 
система работает, — уверен Леонид Фадеев.

Для решения многих актуальных проблем земледелия на-
стоящим решением становятся технологии Фадеева. Они все 
больше применяются на семенных заводах, в крупных хозяй-
ствах, в агропредприятиях, где умеют считать деньги и видеть 
результат. Леонид Фадеев не на словах и из рекламных буклетов 
знает, как довести зерно до ума. Его оборудование работает 
по, своего рода, олимпийскому принципу: Точнее. Бережнее. 
Сильнее. И в этом настоящее зерно успеха.

Иван Бойко

ЛЕОНИД ФАДЕЕВ: отделяя зерна от плевел
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Свинокомплекс на 1260 продуктивных свиноматок 
с замкнутым циклом производства (мощность комплек-
са — 30 тысяч убойных свиней в год) в с. Ватажково 
Полтавской области, является одним из немногих 
производственных свинокомплексов в Украине, с потен-
циалом производства продукта с наименьшими про-
изводственными затратами, что, в свою очередь, дает 
высокие шансы быть конкурентно-привлекательным 
хозяйством в условиях будущих европейских правил 
и норм в отрасли сельского хозяйства.

Свинокомплекс, который построен по проекту и тех-
нологии фирмы «HAKA planen.bauen GmbH» гарантиро-
вано имеет следующие преимущества:

• при увеличении вдвое внутренней площади здания 
уменьшается общая площадь наружных стен, что значи-
тельно уменьшает затраты на строительные материалы;

• уменьшаются энергозатраты на отопление в зимние 
и переходные периоды года, и на охлаждение — в лет-
ний период;

• уменьшается протяженность инженерных сетей 
и коммуникаций;

• уменьшается протяженность асфальтированных 
подъездных путей;

• сокращается продолжительность строительства 
и численность обслуживающего персонала;

• за счет увеличения объема чердачного простран-
ства значительно улучшается решение вопроса при-
точно-вытяжной вентиляции и уменьшаются затраты 
на кондиционирование приточного воздуха, который 
подается в помещение к животным;

• основные помещения составляют единый производ-
ственный блок, что значительно упрощает производ-
ственные процессы обслуживания животных и эксплуа-
тацию оборудования и инженерных сетей.

ПРОДАЖА СВИНОКОМПЛЕКСА на 1260 продуктивных 
свиноматок с замкнутым производственным циклом

Главные производственно-экономические
характеристики комплекса:

- высокая продуктивность;
- увеличено количество рационов;
- улучшенные условия содержания свиней;
- система нижней подщельной вентиляции для 
эффективного удаления газов в непосред-
ственном месте их образования;
- энергосбережение;
- теплообменники;
- аква- и е-солярии;
- строение-«термос»;
- экономическая эффективность;
- низкие производственные затраты
и себестоимость продукции.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ 
www.TopBiz.com.ua

Тел: +38 (067) 959-20-44; (050) 191-62-28
e-mail: Topbizukr@yandex.ua

A1
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Відділ продаж: 
(098) 000-10-50 
(050) 324-10-50
(0552) 31-61-78

market@seeding.com.ua

Відділ сервісу: 
(098) 000-10-67
(050) 390-10-50

service@seeding.com.ua

www.seeding.com.ua 

м. Херсон
Бериславське шосе, 2-В

Система надійно працює на сівалках 
вітчизняних і імпортних виробників.

Використовуючи накопичений досвід (понад 10 років роботи), враховуючи побажання та рекоменда-
ції агрономів, інженерно-технічний відділ компанії ТОВ «ТРАК» створив сучасну інноваційну си-
стему контролю висіву «RECORD».

СКВ «REСORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ 
СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
• обладнана захищеним 7-ми дюймовим сенсор-

ним кольоровим екраном, у надійному метале-
вому корпусі;

• швидкий доступ до всіх параметрів за символами;
• на екрані одночасно зображується фактична 

інформація про всі висівні секції або насін-
нєпроводи: отже, є можливість оперативно 
перевірити синхронність роботи всіх агрега-
тів сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;

• відсутність впливу вологості на роботу оптич-
них датчиків;

• підтримання роботи оптичних датчиків в умо-
вах забруднення, завдяки автоматичному по-
силенню сигналу;

• можливість налаштувати чутливість датчиків під 
певну фракцію насіння;

• система зберігає в пам’яті дані 10 полів (до 
500 га кожне) і дозволяє провести аналітику 
якості посіву.

Компанія ТОВ «ТРАК» має власне виробництво та проводить 
гарантійне та післягарантійне обслуговування СКВ «RECORD». 
У період експлуатації власники СКВ «RECORD» можуть отри-
мувати поновлене програмне забезпечення системи.

Можна також замовити виїзд у господарство сервісного спе-
ціаліста для монтажу, налаштування та навчання персоналу.

СКВ «REСORD» на просапних сівалках:

• контроль відхилення фактичних показників від установлених допу-
стимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швид-
кості агрегату);

• встановлення спрощеного режиму роботи системи «сіє чи не сіє»;
• зображення «розподілу насіння» (відстань між насінинами в ряду).

A1

СКВ «RECORD» на зернових сівалках:

• контроль відхилень фактичних показників від 
установлених допустимих значень (рівня 
«потоку висіву», обертів вентилятора, 
обертання валів дозаторів, швидко-
сті агрегату, рівня добрив та зер-
на в бункерах).

Подбай про своє...
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XIII з’їзд Аграрної партії України

Перезавантаження влади – 
нагальна вимога сучасності

XIII з’їзд Аграрної партії України відбувся 17 грудня в Києві, в На-
ціональному палаці мистецтв «Україна». На форумі підвели підсумки 
роботи партійних організацій за останній час, проаналізували ситу-
ацію в регіонах і місцевих громадах, накреслили плани на майбутнє.

На минулих виборах в територіальні громади, що відбулись 29 
жовтня, незважаючи на величезний тиск адмінресурсу, Аграрна пар-
тія посіла третє місце. Від цієї партії обрано 391 депутата. Також 
депутатські мандати отримали 28 членів партії, які йшли на вибори 
самовисуванцями. В цілому представництво Аграрної партії в радах 
ОТГ перевищило 12%.

Голова Аграрної партії України Віталій Скоцик у своїй доповіді 
зазначив, що українська держава нині потребує стратегічного пе-
резавантаження. Це стало наслідком відсутності стратегії розвит-
ку української держави, яку правлячі еліти так і не виробили за 26 
років незалежності. Реальністю стали грабіжницькі тарифи, стрімке 
зростання цін, тотальна корупція, нищівний податковий тиск, рейдер-
ство. Безправ’я людей і відсутність рівних можливостей для самореа-
лізації провокують масові радикальні настрої. Більшість населення не 
довіряє владі. Дії Президента України 
негативно оцінюють майже 80% грома-
дян, Кабінету міністрів - 76%, Верховної 
Ради - 88%. І це не що інше, як вирок 
нинішній владі.

Всіляко послаблюється прогресив-
ний малий і середній бізнес. Атака на 
антикорупційні органи демонструє 
справжню сутність влади, яка намага-
ється законсервувати в Україні олігар-
хічний режим.

Одним з найважливіших завдань, що 
стоять перед АПУ, є нові перемоги, в 
тому числі, у майбутньому черговому 
турі виборів депутатів в ОТГ. А на май-
бутніх виборах до Верховної Ради аграрії планують отримати не 
менше 30% депутатських мандатів. Розглядається можливість участі 
в майбутніх президентських виборах.

З’їзд став не просто партійним заходом, а широкої дискусією, в 
ході якої шляхи виходу держави з нинішньої масштабної кризи обго-
ворили політики, відомі художники, лікарі, письменники, підприємці, 
священики, юристи, воїни АТО.

Підсумком дискусії стало прийняття резолюції з’їзду, у якій Аграрна 
партія ставить ряд вимог, що повинні лягти в основу стратегії виходу з 
кризи. Серед них відновлення демократичних принципів роботи влади 
і свободи слова, реформа виборчої системи, скасування мажоритар-
ного принципу виборів. Також аграрії вимагають змінити Конституцію, 
ліквідувавши дуалізм в управлінні державою. В Україні необхідно від-
працювати механізм імпічменту Президента України, створити антико-

рупційний суд і знищити корупцію, гарантувати захист права власності 
як основи економіки, провести комплексну земельну реформу, створи-
ти умови для ефективного самоврядування громад.

З’їзд затвердив зміни до Статуту партії та її нову Програму, осно-
вою якої є нове розуміння місії української держави, яка повинна 
давати стимули розвитку людини, сім’ї і суспільства в цілому.

Також на з’їзді в партію були прийняті 27 нових членів, яким уро-
чисто вручили партійні квитки. Серед них представник Миколаїв-
щини Павло Гасюк.

У Миколаївській області також пра-
цює потужна обласна партійна ор-
ганізація Аграрної партії. Її очолює 
Заслужений працівник сільського 
господарства України, керівник ві-
домого фермерського господарства 
«Гарант Агро» Анатолій Гасюк. Він був 
обраний на керівний партійний пост 
два місяці тому. Після закінчення з’їзду 
Анатолій Петрович розповів нашому 
виданню про роботу Аграрної партії на 
Миколаївщині.

- В даний час відбувається створен-
ня нових і зміцнення вже створених 
первинних організацій АПУ. Раніше на 

виборах в об’єднаних територіальних громадах Миколаївщини ми 
посіли третє місце. І на тих, які мають відбутися, плануємо досягти 
не меншого успіху. Висуваємо своїх кандидатів в депутати на всіх 
семи ОТГ, в яких пройдуть вибори. Це Арбузинська, Березанська та 
Казанківська селищні, а також сільські - Володимирська (висуваємо 
кандидатів від Казанківської районної організації АПУ), Прибузька 
(від Доманівської районної організації АПУ), Широківська (від Снігу-
рівської районної організації АПУ), Радсадівська (від Миколаївської 
районної організації АПУ). Всього у виборах братимуть участь 107 на-
ших кандидатів. За них і закликаю голосувати виборців.

Миколаївщина, в більшості своїй, область сільськогосподарського 
виробництва. Але на аграрному секторі «тримаються» і представники 
«суміжного» бізнесу - переробники, виробники товарів, перевізники, 
зернотрейдери, торгові мережі та т.п. Всі вони, так чи інакше, пов’язані 
з тими, хто працює на землі, вирощує врожай. І, якщо, скажімо, зем-
ля ця почне безконтрольно продаватися, і буде куплена іноземними 
компаніями, то постраждають далеко не тільки аграрії, залишаться без 
роботи тисячі людей інших професій. І тому, наприклад, не допустити 
бездумний розпродаж землі - завдання далеко не тільки працівників 
сільського господарства. У свої ряди приймаємо всіх, кому небайдужа 
доля аграрного сектора, кому близькі наші ідеали, наше бачення вихо-
ду з кризи. Як і керівництво АПУ, в Миколаївській обласній організації 
Аграрної партії вважають, що настав вирішальний момент, коли укра-
їнська держава повинна повернути довіру народу і отримати від нього 
імпульс для розвитку на основі нової філософії держави, заснованої на 
повному перезавантаженні політичної системи і державних інститутів. 
Тільки так Україна зможе увійти в коло розвинених цивілізованих дер-
жав і забезпечити гідне майбутнє багатьом поколінням своїх громадян.

Руслан ПІДГОРНИЙ
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Зізнаюся, що Zetor — це моя слабкість. Передусім, що 
по-доброму заздрю чехам – це ж треба було після розпа-
ду соцтабору не просто вижити і зберегти виробництво, 

а створити лінійку реально конкурентоздатних машин, які за 
багатьма аспектами дадуть фори більш розкрученим світовим 
брендам. До того ж трактори Zetor належать до не такої вже й 
численної категорії техніки, про яку я чув лише хороше безпосе-
редньо від аграріїв. Звісно, дізнавшись про те, що в об’єднаному 
господарстві з Кіровоградщини працюють вже два Zetor Forterra 
135, я заздалегідь заповажав моїх співрозмовників.

– Сівозміна у нас широка. Є пшениця, ярий та озимий ячмінь, 
кукурудза, соняшник, соя, горох… Як і більшість фермерських гос-
подарств ми раніше працювали на пострадянських тракторах. Самі 
розумієте, що з одного боку, вони ніби дешевші за вартістю купівлі 
та обслуговування, але з другого — сподіватися 
на них немає чого. Думали придбати імпортний 
трактор, швидше за все, із напрацюванням, але 
в нормальному стані. Розпитували знайомих, 
уже ніби попередньо визначилися… Але одні 
колеги порадили: беріть Zetor, ми на нього не 
нарадіємося!, — розповідає Олег Троянський.

– Ми почали розпитувати що й до чого: от-
римали винятково позитивні відгуки як про самі 
трактори, так і про дилера — «Агро-Темп». Ми 
з цією компанією раніше не працювали, а сьо-
годні можемо себе назвати її постійними парт-
нерами. Хоча й за два роки у нас ремонтних 
випадків щодо тракторів жодного разу не було, 
але їхні менеджери приїздять після першого ж дзвінка: щось 
налаштувати, проконсультувати, порадити. Що ще подобається: 
помітно, що фахівці «Агро-Темп» пречудово знають свої трактори 
і без перебільшення — люблять, переживають, щоб вони працювали 
так як слід, — посміхається Михайло Максименко.

Потужність 4,2-літрового двигуна Zetor Forterra сягає 136 к. с. 
Цього більш ніж достатньо, щоб працювати із широким спектром 
найпоширеніших фермерських агрегатів, наприклад із чотирикор-
пусними плугами чи причіпними обприскувачами. Своєю чергою, 
можливості надійної механічної коробки передач — 24 передні 
та 18 задніх швидкостей — дають змогу обирати оптимальний 
режим виконання польових операцій та руху автошляхами. До 
речі, найвища швидкість здатна розігнати трактор до 40 км/год, 
що забезпечує можливість використання Zetor Forterra для тран-
спортування вантажів.

– Не знаю, як там у кого, але ми дуже задоволені помірним 
апетитом цього трактора. Після того як ми почали використовувати 
Zetor, витрата палива на виконання тих самих польових операцій 
помітно знизилася, — зауважує Олег Троянський.

І насправді, проведені ще 2012 р. дослідження Німецького 
сільськогосподарського товариства засвідчили унікальну еконо-

мічність чеських тракторів і, зокрема, моделі Zetor Forterra. Як 
виявилося, трактор витрачає принаймні на 5% менше палива 
порівняно з найближчими конкурентами. Утім, головною пере-
вагою чеських машин — у цьому аспекті ми повністю зійшлися 
в поглядах із нашими співрозмовниками — є виняткова надійність 
Zetor, поєднана із простотою конструкції та експлуатації. Існує 
вже усталений вираз про те, що там, де у більшості виробників 
тракторів стоїть електроніка, у чехів — добротна надійна механіка, 
скажімо, паливний насос. Це дає змогу за наявності цілої низки 
інноваційних рішень, високої продуктивності та економічності 
машини забезпечити багаторічне безпроблемне користування 
тракторами Zetor. Це техніка, котрою за належного сервісного 
обслуговування можна працювати довго й ефективно.

Проте не можна сказати, що Zetor оснащені лише механі-
кою. У місцях, де потрібно точно контролюва-
ти залежно від опору агрегату завантаження 
двигуна — без електроніки вже не обійтись. 
Насамперед йдеться про унікальну систему 
перемикання трьох передач під навантаженням 
без розриву потоку потужності в кожному із 4-х 
механічних діапазонів (кнопками на важелі), 
а також запатентована електрогідравлічна си-
стема регулювання тягового зусилля HitchTronic, 
яка розроблена спільно з Bosch. І Zetor – це єди-
ний виробник, який пропонує вказані рішення 
в класі потужності до 150 к. с.

– Наш перший трактор Zetor Forterra 135 
упродовж року зарекомендував себе настільки 

добре, що ми без вагань вирішили придбати і другий – таку саму 
модель. Якість говорить сама за себе. Я вже не кажу про те, що 
продуктивність роботи зросла, і завдяки реально комфортній 
кабіні з чудовою оглядовістю, зручним сидінням, хорошим конди-
ціонером… Коротше кажучи, там є все для нормальної праці, — 
стверджує Олег Троянський.

Михайло Максименко вказує рукою на модельний ряд Zetor, 
вишикуваний на стенді компанії «Агро-Темп», і зізнається, що 
дуже б хотілося придбати чеський трактор потужністю понад 
180 к.с. Шкода, що такої машини поки що на ринку немає. 
Немає, але — буде. Сьогодні інженери Zetor працюють над 
створенням більш потужних моделей, зокрема, із двигуном, 
здатним розвивати потужність до 220 к. с. І підозрюю, що він 
одразу стане ще одним улюбленцем аграріїв.

ДВІЧІ – ПО 135!
Заведено вважати, що там де зійдуться двоє укра-
їнців, то обов’язково з’явиться не менш, аніж три 
претенденти на гетьманську булаву. Не знаю, як у 
кого, але в Новоукраїнському районі Кіровоград-
щини п’ятеро фермерів-одноосібників, об’єднавши 
свої зусилля та 590 га землі, чудово знаходять 
спільну мову. Серед усього іншого – і в плані 
вибору сільгосптехніки. З Олегом Троянським та 
Михайлом Максименком ми зустрілися біля стенду 
компанії «Агро-Темп» під час виставки «АгроЕкспо», 
яка проходила в Кіровограді.
І звичайно ж – поблизу новеньких тракторів Zetor.

Спілка фермерів-
одноосібників придбала

вже другий трактор
Zetor Forterra 135,

оскільки використовує
ці машини для виконання

широкого спектра
польових робіт.

E-mail: info@agro-temp.com.ua
Тел./факс: +38 044 520 96 96
www.agro-temp.com.ua

A1
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25014, Украина, г. Кропивницкий, ул. Загородная, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

Универсальные лесные 
мульчеры Seppi Multiforst

В Украине, по данным Госгеокадастра, по состоянию на 2016 г. 
насчитывается 233,7 тыс. га залежных земель. Эти территории не 
обрабатывались от 5 до 30 лет, хотя являются вполне пригодными 
для земледелия. Сложность состоит в том, что залежные площади 
поросли мелколесьем, кустарниками, а зачастую и полноценным 
лесным массивом.

233,7 тыс. га необрабатываемых земель — 
это более 100 млн.$ ежегодно недополучен-
ной прибыли аграриями Украины!

На данный момент эта проблема решается только в редких 
случаях. Ежегодно расчищают не более 5–6 тыс.га. Почему?

– Устаревшие методы, требующие высоких энерго- и тру-
дозатрат.

– Высокая стоимость ГСМ.
– Отсутствие специализированной техники.
– Недостаток рабочей силы на местах.

Что делают у нас?
Бригада рабочих ручным инструментом срезает поросль, кустар-

ники и деревья и убирает их с поля. После чего бульдозером или 
трактором поштучно выдергивают пни. И опять рабочие должны их 
собрать и убрать с поля. А еще необходимо это все утилизировать. 
Так же минус данного способа в том, что невозможно проследить 
все пни. И после таких работ на участке остаются рытвины. В итоге: 
плохо расчищенная и неровная площадь, огромные трудо- и энер-
гозатраты, поврежденная с/х техника в результате попадания 
рабочих органов на пень или корни.

В Европе эту проблему решают при помощи специализирован-
ного механизма — универсального лесного (лесотехнического) 
мульчера-фрезы.

Одним из лидеров в производстве данного рода мульчеров, 
является итальянская компания Seppi M. Уже более 70 лет, ком-
пания занимается разработкой и внедрением лесохозяйственных 
мульчеров, кусторезов и ротоваторов. Наибольшей популярностью 

в Украине пользуется модель Seppi Multiforst 250.
Данная машина получила признание во всем мире, благо-

даря своей универсальности и многофункциональности. Seppi 
Multiforst — это симбиоз по сути двух разных машин: лесного 
(лесотехнического) мульчера и лесной фрезы-ротоватора.

Seppi M Multiforst — мульчер-фреза, способный валить и из-
мельчать деревья и кустарники от 25 см в диаметре, фрезеровать 
пни, измельчать камни и корни на глубину до 25 см. То есть, 
одного механизма достаточно для расчистки и раскорчевки 
участков любой сложности.

1 трактор, 1 мульчер-фреза Seppi Multiforst и 1 тракторист 
способны полностью расчистить и подготовить под посев 2 га 
за 1 рабочую смену. Так же после обработки данным способом 
в грунте остается множество измельченных растительных остат-
ков (мульчи), которая впоследствии перегнивает и увеличивает 
плодородие почвы.

В большинстве случаев, обе операции можно произвести всего 
за один проход. То есть, если на участке только кустарники 5–7 см 
в диаметре и нет крупных деревьев, можно одновременно измель-
чать их, перебивать пни и корни и перемешивать с грунтом.

Данный мульчер Multiforst можно использовать для раскорчевки 
старых садов, расчистки территории под линиями электропередач, 
нефте- и газопроводов, для санитарной чистки леса и постоянного 
ухода за лесополосами

ЧП «Агрореммаш-Плюс» — не только официальный дилер 
компании Seppi M в Украине, а также, что не маловажно, пользо-
ватель данных механизмов. В арсенале компании — 4 различных 

мульчера и ротоватора, которыми 
корчуются сады в различных уголках 
страны. Компания предоставляет 
гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание. Сотруд-
ники нашего предприятия прошли 
специальное обучение на базе ком-
пании Seppi M, что позволяет предо-
ставить качественное обслуживание 
клиентов на всех этапах сотрудниче-
ства, от момента подбора мульчера, 
запуска и обучения персонала до 
сервисного обслуживания.

A1
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БОРОНА-МОТИГА СТАНЕ ЕФЕКТИВНИМ І НЕЗАМІННИМ ПОМІЧНИКОМ У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!

Головною особливістю борони є особлива адаптивна 
конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікровибух 
при виході з грунту, завдяки чому борона ефективно роз-
пушує його і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового 
коріння. Дані функції перетворюють її на незамінний агре-
гат для досходового і післясходового боронування посівів 
будь-яких типів польових культур (зернових, просапних, 
технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при 
вирощуванні всіх просапних культур, а навесні — для ози-
мого поля.

Борона дозволяє працювати в будь-якій фазі розвитку 
рослини: до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см. 
Борона робить обробку грунту по міжряддю! По-
шкодження рослин при проході нашої борони не перевищує 
1%, що у 10 разів менше, ніж від інших знарядь такого типу.

Робочі вузли борони-мотиги «АЯКС» створюють ідеальні 
умови для початкового розвитку кореневої системи рослин;

– мульчують верхній шар грунту, руйнуючи грунтову 
кірку і тим самим зберігаючи вологу. Наша борона-мотига 
«АЯКС» забезпечує виконання цього завдання навіть при 
появі монолітної грунтової кірки на ранніх сходах культурних 
рослин, наприклад, кукурудзи в стадії 2–3 листків, коли 
застосування зубових борін неможливе!

– знищують ниткоподібні коріння бур’янів до 99% на 
швидкостях до 20 км/годину.

Борона-мотига «АЯКС-6» виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» 
агрегатується з тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-8.92, 
ЮМЗ та іншими.

Спосіб агрегатування для 6-ти метрової борони — на-
вісний, а для 9-ти та 12-ти метрових — причіпний.

ТОВ «СОПТАЙМ» є виробником борони-мотиги 
«АЯКС», тому Ви гарантовано отримаєте ідеальне 
поєднання ціни та якості продукції!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
6-метрової борони «АЯКС-6»:

·   Товщина основної балки (бруса): 8 мм;
·   Товщина стійок з накладками: 9 мм;
·   Робоча швидкість руху, км/годину: 15-20;
·   Робоча ширина захвату, м: 6 (є також 2, 3, 9,    
    12 м);
·   Продуктивність, га/зміна: до 100;
·   Маса, кг: 1250;
·   Обслуговуючий персонал, чол.: 1 (тракторист).

Борона-мотига ротацiйна «АЯКС» 
на базі австрійської 
технології від українського 
виробника ТОВ «СОПТАЙМ»,

робота якої заміняє 
використання хімії!

Звертайтеся: ТОВ «СОПТАЙМ», м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22 

Тел.: (096) 806-31-30 – Кравченко Олексiй Вiкторович
kravchenko1212@gmail.com.

     Більше інформації на нашому сайті: http://borona-motyga.com

A1

Борона-мотига «АЯКС-6» виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» — це необхідний, малозатратний, про-
стий в застосуванні та універсальний агрегат для будь-якого типу поля і посіву!

Вчені довели, що лише 1 прохід по полю борони-мотиги ротаційної приносить з повітря 
100 кг азоту на 1 га ріллі. Борона зберігає вологу і дає повітря, щоб ґрунтові бактерії працювали!

БОРОНА-МОТИГА — ЦЕ РОБОТА В ПОЛІ МАЙЖЕ БЕЗ ДОБРИВ!
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Наш бизнес заключается в удовлетворении 
потребностей наших клиентов в высокотех-
нологичном оборудовании, автоматизации 
процессов производства и, в конечном ре-
зультате, повышении качества производимой 
продукции, а также в минимизации затрат.

Один из основных партнеров В2В-Agro - 
это компания AKY Technology, которая имеет 
более чем десятилетний опыт разработки и 
производства высокотехнологичного и инно-
вационного оборудования, пользующегося 
спросом на мировом рынке в секторе очистки, 
переработки и упаковки зерновых культур.

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.

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 также улучшению качества перерабатывае-
мого сырья.

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 

ФОТОСЕПАРАТОРЫ СЕРИИ LION

Предварительная 
очистка

Вибростолы

Тщательная 
очистка и калибровка 

серия EXCELL

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.

Также предлагаем оборудование для обра-
ботки гороха, сои, фасоли, семян подсолнеч-
ника и тыквы.

A1
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