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PROD – решение для плодоовощного рынка
Пользователь может:
Современная ситуация в сфере торговли плодоовощной
продукцией оставляет желать лучшего. Основное форми- • Создать и разместить собственное объявление о покупке
или продаже плодоовощной продукции.
рование цен происходит на оптовых рынках страны, там
же заключаются крупнейшие сделки. Проблема, которая • Ознакомиться с уже существующими объявлениями,
получить актуальные данные относительно стоимости
состоит в глобальном незнании ценовой политики и осои особенностей продукта.
бенностей спроса/предложения, мешает вести эффективную деятельность на профильном рынке. Исходя из этого, • Получить информацию относительно лучшей цены на
продукты плодоовощной группы.
отрасль нуждается в новом решении, которое поможет
урегулировать вопрос реализации плодоовощной продукции. • Установить прямую связь с автором объявления прямо
из приложения и быстро заключить сделку.
Мы предлагаем эффективное решение этой проблемы —
• Управлять собственными объявлениями из личного камобильное приложение PROD.
бинета и получать статистику их просмотров.
Сейчас на рынке активно промышляют посредники,
которые быстро скупают продукцию у производителей,
Кроме обозначенных преимуществ стоит отметить и то,
а потом перепродают ее по собственным ценам. Этот факт что онлайн-продажи в наше время стремительно набирают
не позволяет узнать актуальную стоимость того или иного обороты. Вы действительно находитесь в тренде, ведь покупродукта. Что нужно? Предоставить возможность продав- пать или продавать с помощью смартфона легко и быстро.
цам и покупателям общаться напрямую, без каких-либо
Мобильное приложение PROD разработано благодаря
посредников и отслеживать формирование цены по опре- поддержке американского народа, предоставленной чеделенному региону и продукту.
рез проект Агентства США по международному развитию
Благодаря PROD, вы всегда будете иметь под рукой (USAID) «Поддержка аграрного и сельского развития».
актуальную информацию относительно цен на фрукты,
Устанавливайте приложение и выгодно покупайте/проовощи, ягоды в Украине. Больше не нужно тратить время на давайте плодоовощную продукцию, знакомьтесь с ценовой
посещение нецелевых площадок, чтобы узнать стоимость аналитикой и экономьте собственное время и деньги. Ищите
и определить лучшую цену для покупки.
нас в маркетах по поисковому слову «PROD».

Тел. +38(098)777–68–68
app.prod.ua@gmail.com
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

СЕМЕНА

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

СОРТА

ПОДСОЛНЕЧНИК
Название
СУР (суперультраранний)
ЛАКОМКА (кондитерский)
ЯСОН
ФОРВАРД

ГИБРИДЫ

ЗЛАТСОН
АРМАГЕДДОН*
БОНД**
СОНЯШНИЙ НАСТРІЙ**
КАРЛОС 115*
ЦЕЗАРЬ
РИМИ*
НС СУМО 2017**
НС ИМИСАН*
НС ТАУРУС*
НС Х 2652

Фирмапроизводитель

Всероссийский
НИИ масличных культур им.
В.С. Пустовойта, г. Краснодар
Институт
растениеводства
им. В. Я. Юрьева г. Харьков
«Кволити Кропс»,
Румыния
ВНИС, г. Киев
Майсадур-Сименс, Франция
Институт овощеводства
и полеводства «NS SEME»,
Нови Сад, Сербия

Вегетационный Потенциальная Категория
период, дней урожайность, ц/га
семян

Цена за 1 тонну
с НДС, грн.

74-78

30,0

экстра

60 000

84-88

35,0

экстра

60 000

107-108
105-108

41,6
42,0

105-106

47,3

100-105
110-120
98-103
105
110-112
108-114
110-112
110-112
109-113
106-109

54,0
45,0
48,0
52,0
55,0
50,0
50,0
55,0
57,0
55,0

экстра
экстра
экстра,
стандарт
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра

52 000
60 000
60 000
52 000
2 100 п.е.
1 800 п.е.
1 800 п.е.
2 000 п.е.
70 000
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.

*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!
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Озимые культуры

A1

и препарат КЛЕПС
Зимний период для тружеников сельского хозяйства
(с/х) самый короткий. На пороге февраль, поэтому
уже сейчас полезно напомнить информацию об особенностях технологии применения биопрепарата
КЛЕПС на озимых культурах в весенний период. Эта информация может быть полезна и тем, кто ещё находится
в режиме поиска наиболее выгодных в экономическом плане технологий по выращиванию этих культур.
Согласно технологии по применению препарата, первые весенние
работы на озимых культурах начинают с обработки листовой поверхности водным раствором препарата, когда среднесуточная температура
воздуха составляет около 5–7 градусов тепла. Эндофитные азотфиксирующие бактерии препарата после обработки по листу проникают внутрь
растения и, размножаясь в межклеточном пространстве и ризосфере,
начинают поставлять ей очень необходимый в это время биологический
азот. Это даёт толчок ростовым процессам и уже на третий день посевы
приобретают темно-зелёный цвет.
Препарат КЛЕПС совместим со многими препаратами, в том числе
с гербицидами и инсектицидами. Поэтому с/х производители, чтобы
получить максимально выгодный результат от его применения, в баковую смесь для опрыскивания, кроме препарата КЛЕПС, включают
другие препараты, которые усиливают действие основного препарата
и обеспечивают ему синергетический эффект. Например, к такой баковой
смеси как карбамид 5–7 кг + гербицид + КЛЕПС 30 мл + микроэлементы — фермеры разных регионов Украины пришли независимо друг от
друга в результате своего практического опыта. И это вполне объяснимо.
Карбамид, как поставщик азота, действует на растения практически сразу,
поэтому при обработке растений по листу они приобретают зелёный
цвет в первый же день. Впоследствии эффект действия карбамида
на растения уменьшается, а действие азотфиксирующих бактерий
препарата, наоборот, с каждым днём возрастает. Микроэлементы, как
и препарат КЛЕПС рекомендуется применять в критические периоды
развития растений, когда они особенно нуждаются в усиленном питании,
поэтому их совместное применение в этот период существенно влияет
на развитие растений и впоследствии на урожай в целом.
Применяя технологию биопрепарата КЛЕПС нужно помнить, что
максимальный эффект от применения препарата достигается на фоне
стартовой нормы азота 30 кг/га действующего вещества, что соответствует 100 кг селитры. Эту норму можно корректировать, если есть
информация о наличии азота непосредственно в почве. Применять
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традиционные нормы внесения селитры не целесообразно и экономически невыгодно, так как при этом теряется смысл применения
препарата, одной из главных функций которого является обеспечение
растений биологическим азотом.
Максимально выгодный эффект от применения препарата на озимых
культурах будет достигнут тогда, когда подобные обработки по листовой
поверхности будут проводиться и в другие ответственные периоды роста растений, а именно, в период флагового листа или выхода в трубку.
Подобные обработки в период налива колоса существенно влияют на
классность зерна. Практика применения биопрепарата КЛЕПС на озимых
культурах показала, что фермеры, которые в процессе выращивания
этих культур выполняли все необходимые обработки по листу, в конечном итоге получали более качественную продукцию и значительный
экономический эффект.
Биопрепарат КЛЕПС — универсальный препарат, поэтому технологии
по выращиванию других с/х культур, по сути, мало чем отличаются от
технологии по выращиванию озимых культур. Разница лишь в нормах
препарата и в сроках его применения. Так что, на какой бы с/х культуре потребитель не использовал препарат, он реально получит от него
удовлетворение как в экономическом, так и экологическом плане.

В завершение, для тех, кто ещё не знаком с биопрепаратом КЛЕПС, рекомендуем зайти на сайт фирмы, ознакомиться
с информацией и, убедившись в его уникальности, стать его
почитателем.

Директор В. Е. Деркач

Научно-производственный центр «Энергия»

01024, г. Киев‑24, ул. Лютеранская, 30
Тел: (044) 253 82 88, 253 99 04;
(067) 445 20 77, (050) 991 86 12, www.kleps.com.ua
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПОСТУ
Упродовж століть гній застосовують в якості високоефективного органічного добрива, але для збереження його поживних
речовин потрібні додаткові заходи. Річ у тому, що гній «виробляється» щодня, а використовується сезонно — здебільшого
навесні й восени. Протягом 5–6 місяців зберігання під впливом
мікроорганізмів у ньому відбуваються складні біохімічні процеси
розкладу органічних речовин, внаслідок чого утворюються нестійкі
азотні сполуки, які потім перетворюються на газоподібний аміак,
вуглекислий газ і воду. Випаровування аміаку і є причиною того,
що з гною за час його зберігання втрачається понад 50%
азоту. Проте цим втрати не обмежуються. Якщо розкиданий по
полю гній одразу ж не приорати, то через 4 години з нього вийде
55,3% аміачного азоту, а через 48 годин — 77,8%! Відповідно
зменшиться й ефективність внесеного добрива.
У 1990 році було підраховано, що економічні втрати від недовикористання поживних ресурсів гною дорівнюють вартості запланованого на той рік випуску мінеральних добрив.
Складається парадоксальна ситуація: господарства витрачають
величезні кошти на закупівлю мінеральних добрив, тоді як тонни
наявної в них поживи летять на вітер!
Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації азоту,
для чого по розкиданому гною відразу розсівають фосфоритне
борошно (з розрахунку 40–60 кг на 1 т гною) або додають його
в кількості 4–6% при укладенні гною до гноєсховища. Крім того,
за безприв’язного утримання худоби, фосфоритне борошно
можна змішувати з гноєм, розсипаючи його перед внесенням
торф’яної або солом’яної підстилки, з розрахунку 1–1,5 кг на
одну корову на добу.
При змішуванні фосфоритного борошна з гноєм внаслідок
функціонування мікроорганізмів та під дією СО2 і органічних кислот, фосфор фосфоритного борошна перетворюється у доступну
для рослин форму одночасно зі зв’язуванням аміаку. В результаті
отримується низка переваг:

- Зберігається азотна цінність гною.
- Фосфоритне борошно вноситься на поля якісно і без втрат.
- У гної утворюється цінна сполука — фосфорнокислий
амоній.
- Не виділяється отруйний аміак.
Крім того, завдяки збереженому азоту, а також фосфору, сірці,
кальцію, магнію та бору, внесеними із фосфоритним борошном,
у гної підвищується вміст поживних елементів, що значно
підвищує його ефективність як добрива. За такої технології
гній достатньо вносити по 20–25 т/га, а не до 40 тонн, як це
рекомендується зазвичай.
Результати численних дослідів, що протягом багатьох років
вивчали ефективність застосування фосфоритного борошна
і гною у рослинництві в різних ґрунтово-кліматичних зонах (у різних дозах і сполученнях, під різні с/г культури), дали можливість
зробити такі висновки:
– спільне внесення середніх доз гною (18–20 т/га) з фосфоритним борошном є раціональним заходом, оскільки прибавки
врожаю, як правило, вищі, ніж прибавки врожаю від кожного
добрива окремо, а у низці випадків навіть вищі суми прибавок;
– дія фосфоритного борошна і гною у другій ротації сівообігу
підвищується (як при їхньому спільному застосуванні, так і окремо);
– більш висока ефективність компостування фосфоритного
борошна з гноєм у порівнянні зі звичайним змішуванням обох
добрив перед їхнім внесенням у ґрунт має більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких добриво вносилося навесні.
Отже, з розрахунку на одну корову, яка виробляє 15 тонн
гною на рік, потреба у фосфоритному борошні становить
600–900 кг. При цьому ми додатково отримуємо 60 кг азоту
(збережених від випаровування) і до 220 кг фосфору у доступній для рослин формі, витративши на це всього до 3000 грн!
За основу взято фосфоритне борошно з хімічним складом: Р — 24%, Са — 40%, S — 2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn — до 4%.

ГРАНФОСКА™
P-K-Ca-S-Mg-B-Zn-Mo-Mn-Si

КАЛІЙМАГ-АГРО™
та інші
мінеральні
добрива
АПК «БЕСТА»

Тел. (097) 050-62-86,
(050) 109-12-30,
(044) 332-66-98
office@besta.com.ua

K-Mg-Ca-S-Na-Si-Zn

Сульфат магнію

гранульований та кристалічний

TARNOGRAN (PK та NPK)
СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА
www.besta.com.ua
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АРМАГЕДОН – ФЛАГМАН ГІБРИДІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Дану статтю, в якій піде розповідь про успіхи вітчизняної селекції
в галузі насінництва, хотілося б розпочати із подяки всім українським
аграріям — від маленьких фермерських господарств до великих агрофірм. Наша вдячність за визнання здобутків Всеукраїнського наукового
інституту селекції в галузі насінництва, знаходить підтвердження в нашій
роботі — створенні нових гібридів.
Визнання діяльності компанії ВНІС, яка ведеться на засадах широкої
співпраці із провідними світовими та вітчизняними науковими установами, відображається в прагматичному матеріальному світі значними
площами посівів та високими врожаями. Це визнання — у кількості
фермерських господарств, що засівають нашим насінням свої поля,
у зацікавленості торгових компаній, які охоче поширюють насіння
Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС).
Слід відзначити, що, попри труднощі ведення діяльності у складних
умовах пострадянського простору на початку 90-х років минулого сторіччя, вітчизняна селекція не тільки «не загубилась», а й успішно пройшла
своєрідну школу виживання. Кожен, хто буває на сільськогосподарських
виставках може відзначити, що українські селекційні компанії із року
в рік стають все потужнішими, нарощують асортимент і вже давно як за
якістю підготовки насіння, так і за продуктивністю створених гібридів
не поступаються закордонним компаніям.
Суттєво сприяє росту вітчизняної селекції і забезпеченню державної
безпеки в сфері насінництва розвиток агрономічної освіти в Україні.
Вплив Всеукраїнського наукового інституту селекції на цей процес є
досить потужним — на селекційних ділянках та у молекулярно-біологічній лабораторії проходять практику студенти та навчаються аспіранти
Уманського національного університету садівництва і Національного
університету біоресурсів та природокористування України. Створена
потужна наукова база дає змогу включати молодих фахівців у безпосередній процес створення сортів і гібридів важливих сільськогосподарських культур, так би мовити «від гена до поля».
Інститут селекції ВНІС за понад 20-річну історію плідної роботи
у галузі селекції має у своєму портфоліо 11 гібридів соняшнику, як
звичайних, так і стійких до гербіцидів, що містять трибенурон-метил,
та гербіцидів імідазолінонової групи, два сорти соняшнику, десять гібридів кукурудзи, зернові та технічні культури, що внесено до Реєстру
сортів рослин України. Серед еталонів наших досягнень слід особливо
виокремити унікальний гібрид соняшнику, який набув неординарну
назву завдяки своїм надзвичайним властивостям — Армагедон.
Використовуючи власні винаходи на основі загальнодоступних стійких
до гербіцидів форм, ВНІС проводить широку програму зі створення аналогів вже зареєстрованих та з розробки нових гібридів соняшнику, стійких
до гербіцидів класу імідазолінонів (так званих IMI-гібридів). На ринку
України до останнього часу були присутні лише IMI-гібриди соняшнику
виробництва закордонних компаній. Всеукраїнський науковий інститут
селекції пропонує сільськогосподарському виробникові адаптовані до
наших умов вітчизняні гібриди соняшника, які дають змогу використовувати нові технології боротьби із бур’янами у посівах цієї культури.
Починаючі з 1992 року і донині компанія BASF використовує систему
Clearfield® — унікальну комбінацію імідазолінонових гербіцидів (Євро-Лайтнінг) і високоврожайних гібридів соняшнику, стійких до цього препарату.
Євро-Лайтнінг має системну дію на однорічні і багаторічні дводольні і злакові бур’яни, у т.ч. на амброзію, осоти, канатник, а також на соняшниковий
вовчок. Гербіцид також має ґрунтову дію проти наступних хвиль бур’янів.
Щоб забезпечити найефективніше знищення бур’янів, селекціонери ВНІС провели цікаву та кропітку роботу, в якій було враховано як
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особливості гербіцидів, так і гібридів, що обробляються гербіцидами
імідазолінонової групи. Саме такий підхід є передумовою виведення
стійких до специфічних гербіцидів гібридів соняшнику. Результатом цієї
роботи стало створення трьох нових ІМІ-гібридів: Армагедон, Карлос
105 та Карлос 115.
Армагедон — це сучасний ранньостиглий гібрид, стійкий до гербіцидів
імідазолінонової групи, з вегетаційним періодом 110 днів. Потенціал
врожайності Армагедону сягає 53 ц/га. Генетично обумовлена стійкість
до A-F рас вовчка, несправжньої борошнистої роси, а також активна
реакція на добрива, стійкість до вилягання та посухостійкість особливо
виділяють Армагедон серед інших гібридів.
Стабільно висока середня врожайність на рівні більше 25 ц/га та
відносно невисока вартість за посівну одиницю мають очевидні переваги для аграрія, який постійно змушений робити вибір на користь
першого — показників врожайності чи другого — ціни насіння.

ТО В ЧОМУ Ж ПОЛЯГАЄ ОСОБЛИВІСТЬ ГІБРИДУ АРМАГЕДОН?
По-перше, варто акцентувати увагу на подвійному захисті та можливості контролю соняшникового вовчка: у гібриді поєднано два різні
типи впливу, а саме — генетична стійкість, яка обумовлена наявністю
останнього гену стійкості проти вовчка, та хімічний контроль сходів
соняшнику. Саме комплексність та системність не дадуть жодного шансу
соняшниковому вовчку протягом всього вегетаційного періоду культури — від самих ранніх до пізніх атак.
По-друге, обробку гербіцидом можна проводити в оптимальний
період — ви самостійно обираєте найбільш уразливу фазу розвитку
вовчка для повного його знищення. Гнучкість внесення обраної відповідно до поточних потреб дози забезпечує можливість управління
післядією гербіциду.
За останні роки гібрид щонайкраще проявив себе на полях по
всій Україні. Але окремо слід наголосити, що гібрид Армагедон — це
ефективне вирішення багатьох проблем, що виникають у посушливих
умовах на півдні та південному сході України. Чисті посіви, відсутність
бур’янів та соняшникового вовчка — не лише матимуть привабливий
вигляд і тішитимуть дбайливого господаря, а й забезпечать чималий
фінансовий прибуток від високого врожаю.
У 2017 році до державного реєстру сортів України внесено ще два
нових гібриди соняшнику, стійкі до гербіцидів імідазолінонової групи
(IMI) — Карлос 105 та Карлос 115.
Карлос 105 — ранньостиглий гібрид, з вегетаційним періодом 105
днів, помірно інтенсивного типу з добрими темпами росту на початкових етапах розвитку, гнучкий до строків висіву. Потенціал врожайності
сягає 50 ц/га, середня врожайність складає 36 ц/га. Гібрид вирізняється
особливою посухостійкістю.
Карлос 115 — гібрид інтенсивного типу, що характеризується високим
потенціалом врожайності — на рівні 52 ц/га. Середню врожайність за
роки випробування зафіксовано на рівні 37 ц/га. Найбільшу віддачу
має на потужних родючих ґрунтах. Є середньораннім гібридом, із вегетаційним періодом 115 днів. Ще однією особливістю даного гібриду є
висока облистяність, крупний і тонкий кошик. Карлос 115 вирізняється
високим рівнем олійності — до 52%.

ВАЖЛИВО! Все насіння гібридів соняшнику селекції інституту фасується у фірмові мішки з номерними етикетками, забезпеченими
додатковою системою захисту — голограмою з логотипом ВНІС.
Будь-яке інше фасування свідчить про фальсифікацію насіння.

Клієнтська підтримка: 0 800 302–032
(дзвінки в межах України безкоштовні).

ТОВ «АПК ВНІС»

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх
ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®

Бур’яни — одна з актуальніших проблем у агровиробництві. І це обумовлено
їхньою неймовірною здатністю виживати
за будь-яких умов. Вони, порівняно з польовими культурами, раніше проростають,
інтенсивніше ростуть, більш посухо- і морозостійкі, краще зимують, мають великий коефіцієнт розмноження. У ґрунті
багато насіння різних видів бур’янів, яке
роками, десятками років здатне зберігатись, не втрачаючи схожості. Бур’яни є
осередком шкідників і хвороб культурних
рослин. Питання боротьби з ними завжди
було актуальним.
Сучасна технологія захисту культурних
рослин від бур’янів неможлива без використання гербіцидів. Та одним із заходів,
при підвищенні їх ефективності, є пом’якшення токсичного впливу на культури,
завдяки використанню біоприлипачів
в бакових сумішах з пестицидами.
На сьогоднішньому ринку добрива та
засоби захисту рослин стрімко дорожчають. Це призведе до збільшення частки
використання неякісної продукції, а також
використання пестицидів з мінімальними
нормами витрати. Дана ситуація, в свою
чергу, вплине на ефективність препаратів
і, в кінцевому результаті, призведе до
зниження урожайності сільськогосподарських культур та підвищення собівартості продукції. На цьому тлі використання
біоприлипачів є особливо актуальним.
Особливість біоприлипачів, на відміну
від деяких синтетичних, полягає у здібності не скочуватися з листка, а навпаки — краще закріплюватися на ньому.
При цьому перевищення норми біоприлипачів, частіше за все, не приводить
до фітотоксичності. Таким і є Липосам®.
Багатофункціональність препарату
Липосам®, а також сумісність з усіма водорозчинними добривами, пестицидами,
регуляторами росту та біопрепаратами,
дозволяють використовувати його в ролі,
не зовсім характерній для прилипача.
Так, Липосам® за рахунок просторової
конфігурації макромолекул біополімерів утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка в місцях контакту перешкоджає
випаровуванню вологи, але не заважає
основним процесам розвитку рослин:
диханню і фотосинтезу. Тому він є зручним і ефективним антитранспірантом.
Він, в якості антидота і антидепресанта,
допомагає пом’якшити стрес від різкого
впливу пестицидів і отрутохімікатів за
рахунок хорошої абсорбуючої здатності
полімерів. Нарешті, Липосам®, як структуроутворювач ґрунту, при попаданні
у ґрунт, сорбує надмірну кількість солей
і покращує його структуру, розкладається протягом 30–40 днів ґрунтовими
мікроорганізмами до продуктів — джерел
додаткового живлення рослин.
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Виробничі дослідження ефективності біоприлипача Липосам® проводились
в різних регіонах країни. З отриманими
результатами і враженнями від застосування інноваційної розробки діляться
спеціалісти Компанії БТУ-Центр і сільськогосподарські виробники.
У 2017 р. в НВП «Чорна Кам’янка»

Варіанти досліду
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міжрядного обробітку на такому ж варіанті збільшує надвишку до 3,23 ц/га. Отже
використання біоприлипача Липосам®
є необхідним заходом для збереження
продуктивності соняшника при використанні страхових гербіцидів. Це однорічні
дослідження, які будуть продовжені у наступному році.

Флурохлорідон - 250 г/л (0,8 л/га) + Липосам® (0,2
л/га) + міжрядний обробіток

23,07

Флурохлорідон - 250 г/л ( 0,8 л/га) + Липосам® (0,2
л/га)

22,96

Флурохлорідон - 250 г/л (0,6 л/га)

17,65

Флурохлорідон - 250 г/л (0,8 л/га)

18,26

Контроль - грунтовий гербіцид + міжрядний
обробіток

19,84
15

16

17

18

19

20

Урожайність ц/га

21

22

23

24

НІР05 = 2,55 ц/га

Рис. Урожайність гібриду соняшника Конді при застосуванні страхового гербіциду
та його суміші з біоприлипачем Липосам®.
(Черкаська область) проводилися дослідження з метою оцінки зниження
негативної дії страхового гербіциду на
рослини соняшнику та підвищення його
ефективності при сумісному використанні
з біоприлипачем Липосам®.
Як ми бачимо з досліджень, біоприлипач Липосам® значно підвищує ефективність гербіциду за рахунок кращого
закріплення пестициду на рослинах,
кращому проникненні препарату у стовбур, листя та пролонгованій його дії на
бур’яни, а також за рахунок пом’якшення
негативної дії гербіциду на рослини соняшнику та підвищення стресостійкості
культури. Завдяки такій комбінованій дії
біоприлипача, урожайність соняшнику
підвищується від 18,29 ц/га за використання гербіциду (флурохлорідон, 250
г/л — 0,8 л/га) до 22,96 ц/га — бакової
суміші (флурохлорідон, 250 г/л — 0,8 л/га)
+ Липосам® (0,2 л/га), надвишка складає
4,67 ц/га (рис.). Аналіз даних також показав математично достовірну надвишку
урожаю зерна до контролю (3,12 ц/га) при
застосуванні суміші гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л — 0,8 л/га) з біоприлипачем Липосам® (0,2 л/га). Використання

Дослідження даного біоприлипача проводилося на полях «Благодатненського
птахопрому» (с. Садова, Арбузинський
р-н, Миколаївська обл.) на озимій пшениці. Обробіток проводився 27.03.2014 р.
у фазу кущення озимої пшениці сорту «Володарка одеська» на площі 90
га гербіцидом Прима (0,5 л/га) + КАС
(15 л/га). Варіанти досліду, з них: контроль — 60 га, дослід — 30 га. Витрати
робочого розчину — 150 л/га.
Варіант № 1. Органік-баланс® (0,5 л/га)
+ Липосам® (0,2 л/га).
Варіант № 2. Біокомплекс-БТУ® для
зернових (0,7 л/га) + Липосам® (0,2 л/га).
Варіант № 3. Липосам® (0,2 л/га) (оцінка ефективності дії разом з гербіцидом).
Аналізуючи результати дослідження,
ми спостерігаємо підвищення урожайності у всіх варіантах досліду від 0,2 ц/га
(при застосуванні бакової суміші гербіцид
+ Липосам®) до 5,5 ц/га (гербіцид + Органік-баланс® + Липосам®). Відмічено, що
при використанні біоприлипача Липосам®
підвищується ефективність дії гербіциду
за рахунок кращого змочування та закріплення останнього на поверхні рослин,
його пролонгованій дії, а також покра-

Таблиця 1. Урожайність озимої пшениці на полях «Благодатненського птахопрому»
залежно від використання препаратів БТУ-Центр
Дата
збирання
урожаю
25.06.2014 р

Урожайність ц/га
Контроль
(без обробки
біопрепаратами)

Дослід
Варіант №1

Варіант №2

Варіант №3

52,0

57,5

57,0

52,2

-

+5,5

+5,0

+0,2
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ДОСЛІД

Саме завдяки гарній абсорбуючій
здатності Липосаму ® ґрунтові гербіциди утримуються в грунті у зоні
проростання насіння бур’яну, зменшується випаровування та вимивання
гербіцидів в нижні шари грунту і, як
результат, поля звільняються від
бур’яну, при цьому не страждає коренева система рослин. Відбувається
гарний старт сільськогосподарських
культур, формується добре розвинена
коренева система.

Липосам® також з успіхом застосовується для закріплення на поверхні
рослин препаратів захисту, для більш
рівномірного їх розподілення, пом’якшення токсичного впливу пестицидів,
для збереження вологи в рослинах.
В результаті отримуємо підвищення
урожайності та якості готової продукції.
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щення засвоєння поживних елементів
при позакореневому підживленні культур
(табл. 1).
У 2016 р. в ТОВ «АФ Веселинівка»
був проведений виробничий дослід з випробування біоприлипача Липосам® як
ад’юванта для грунтових гербіцидів на
посівах соняшнику. Внесення проводилося
в баковій суміші (ґрунтовий гербіцид Прометрекс (прометрин — 500 г/л) з розрахунку
2,8 л/га та Липосам® — 0,5 л/га) через 3–4
дні після посіву. Ґрунти за гранулометричним складом — легкі, супіщані, з малим
вмістом глинистої фракції, що зменшує
ефективність дії гербіциду та сприяє його
промиванню по профілю ґрунту. Після
посіву спостерігалось пониження температури, що подовжило термін сходів. Ще
одним негативним фактором погодних
умов були рясні опади.
При застосуванні препарату Липосам®
як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів
в нормі 0,5 л/га вдалось досягти набагато
кращої ефективності дії проти злакових
бур’янів (як видно на фото) за рахунок
утримання гербіцидів у верхніх шарах
ґрунту. На стикових ділянках (де відбулось
перекриття обприскувачів при обході країв
поля) соняшник знаходився не в такому
сильному гербіцидному стресі.
Отже, використання біоприлипача
Липосам® є обгрунтованим заходом
для підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

(044)594-38-83, (066)155-98-89
(096)155-89-89
www.btu-center.com
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ.

Схеми застосування та норми витрати робочих розчинів
добрива Мочевин-К, виготовленого по ТУ У 14135531.002. Зміни №2. 2017 р.
Культура
Пшениця, ячмінь ярові

Прогнозований ефект:
Слабкі стебла та колоски підтягуються до рівня сильних. Збільшення врожаю від 7 ц/га до подвійної
врожайності (при посухі).

Пшениця, ячмінь озимі

Прогнозований ефект:
Підсилюється коренева система
на 35%. У кущах більше на 2–3
пагони, Прибавка до врожаю від
7 ц/га до подвійної врожайності
(на богарі).

Обробка насінь,
бульб

Обробка рослин
по вегетації

Перед посівом насіння
обробляти робочим
розчином: 1 л Мочевин К6 + 60 л води на
3 тонни насіння.

Двократна обробка: 1-а у фазу
кущіння Мочевин К1 – 0,5 л/га, 2-а
у фазу трубкування К2 – 0,5 л/га.
При хімпрополці в бакову суміш
додати К2 – 0,5 л/га.

1 л Мочевин К6 на
3 тонни насіння.
Мочевин К6 сполучимо з будь-якими
протруйниками.

Соя, горох

Прогнозований ефект:
Кількість бобів збільшується на
20%, зерен у бобах на 1–2 шт. Винос вологи рослинами. Прибавка
до врожаю від 7 ц/га до подвійної
врожайності (на богарі).

1 л Мочевин К 6 + 9 л
води. Витрата робочого розчину 10 л на
1 тонну насіння.

Виноград, ягідники (чорна смородина)
На початку цвітіння — К1 у нормі 1л/га.
Через 14 днів — К2 у нормі 1л/га.
Очікуваний ефект: збільшення врожаю
на 10–12 ц/га, цукристості — 0,7–1,5%.
3-и кратна обробка: 1-а наприкінці Примітки.
жовтня по листу К1 з розрахунку
Практикою встановлено, що чим на
0,5 л/га, по весні 2-а у фазі кугірше насіння, агрофон і погодні умови,
щіння Мочевин К1 – 0,5 л/га, 3-я
тим вище прибавка до врожаю (збільу фазу трубкування К2 – 0,5 л/га.
шення в порівнянні з контролем). Багато фермерів завдяки застосуванню
3-и кратна обробка: 1- а у фазу
добрив класу Мочевин-К врятувалися
сходів-в фазі 3-х справжніх
від банкрутства.
листів К1 – 0,5 л/га, 2-а у фазу
стеблування К1 – 0,5–0,7 л/га, 3-я
у фазу цвітіння й появи зав'язі
К2 – 0,5 л/га.

Насіння обробляти
Двократна обробка: 1-а у фазу
робочим розчином:
3–5-ти листів — К1 з розрахунку
Прогнозований ефект:
2 л Мочевин К 6 + 9 л
Урожайність збільшується від 60% води або протруйника 0,5 л/га, 2- а у фазу бутонізації К2
– 0,5–0,7 л/га.
до подвійної врожайності.
на тонну насіння.

Гречка, гірчиця, просо

Соняшник, кукурудза

Прогнозований ефект:
Прибавка до врожаю — 7–20 ц/га.

Ріпак, гірчиця озимі

Прогнозований ефект:
Прибавка до врожаю — 7–12 ц/га.

Буряк цукровий, столовий,
кормовий, морква

Прогнозований ефект:
Збільшення цукру в коріннях
на 1,7–3%. Прибавка врожаю —
50–150 ц/га.

Кісточкові, яблуня, груша. По бруньках
обприскати К1 у нормі 2–3 л/га, після
цвітіння — К1 у нормі 2 л/га, через 10
днів повторно К2 – 2л/га.

Насіння обробити
робочим розчином:
2 л Мочевин К 6 + 10 л
води або протруйника
на 1 тонну насіння.

Двократна обробка: 1-а у фазу
З-х‑5-ти листків К1 з розрахунку
0,5–0,7 л/га. Та 2-а у фазу початку
утворення кошика (кочана) К2
у нормі 1 л/га.

Насіння обробити: 2 л
Мочевин К6 + 10 л
води або протруйника.
Витрата робочого розчину 11 л на 1 тонну
насіння.

3-и кратна обробка: 1-а на початку жовтня — К1 з розрахунку
0,5 л/га; 2-а навесні — початок
листової розетки К1 з розрахунку
0,5 л/га, і 3-я у фазу початку
бутонізації К2 у нормі 0,5 л/га.

3-и кратна обробка: 1-а у фазу
сходів — 3-х пар справжніх листків
Насіння окропити:
К1 з розрахунку 0,5–0,7 л/га, 2-а
1 л Мочевин К 6 + 20 л
у фазу змикання листків у рядках
води або протруйника
К1 – 0,5–0,7 л/га. 3-я в фазу змина тонну.
кання листків в міжрядді (буряк)
К2 – 0,5–0,7л/га.

При одноразовому обприскуванні
найбільший ефект у наступних фазах:
Томати — на початку цвітіння (К1). Картопля — перед підгортанням (К1).
Ячмінь та пшениця — по трубці (К2).
Бобові — у фазі бутонізації (К1).
Виноград — після цвітіння (К1). Інші —
у фазі 5–6 справжніх листків (К1).
Об’єм робочого розчину — залежно від
типу обприскувача (від 50 до 300 л/га).

Дотримуйтеся рекомендацій та отримайте чудовий врожай!
На кожній культурі необхідно робити контроль. Заправити обприскувач робочим
розчином, фунгіцидом, гербіцидом та
інш., обприскати 30–50 метрів, а потім
влити добриво «Мочевин-К».

Стережіться фальсифікату!

Фальсифікат — не тільки викинуті гроші,
а також значний недобір врожаю. Дані по
прогнозованих прибавках врожайності
приведені на основі звітів науково-дослідних установ.

Перед придбанням проконсультуйтесь з представником виробника за телефонами:
(050) 492-26-88; (067) 605-60-36
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ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ НАСІННЯ
СОНЯШНИКА В УКРАЇНІ
За останні два десятиріччя в Україні:
1. Кількість насіннєвих підприємств зменшилась більше ніж
в 10 разів.

2. Насіннєві підприємства укрупнились, стали більш спеціалізованими, вертикально інтегрованими.

3. Іноземна селекція значно потіснила на ринку насіння українську селекцію.

4. З’явились українські приватні підприємства з власною селекцією.

На наш погляд, зараз ринок насіння є збалансованим і знаходиться на піку свого розвитку. В той же час подальший рух залежить
від існування і розвитку вітчизняної селекції державних установ.
Пояснимо свою позицію:
На даний час урожайність українських гібридів зовсім не поступається іноземним. Це доведений факт, і як там зараз не намагаються
відомі фірми принизити роль вітчизняної селекції, досягнуті успіхи
України на ринку соняшникової олії в світі забезпечені в основному
завдяки гібридам, створеним в державних українських інститутах.
Українські гібриди, створені на цей час в приватних установах —
це модифіковані (а просто кажучи поцуплені) гібриди українських
інститутів, іноземних фірм. Існування цих приватних установ поки
залежить тільки від способу ідентифікації ознак «створених ними»
гібридів. Зараз — це 42 незмінні морфологічні ознаки рослини. Як
тільки ідентифікація буде проводитись на ДНК і білковому рівні,
практично всі гібриди, стійкі до Гранстару і Євролайтингу виявляться
вкраденими у іноземних компаній, а класичні — в інститутів. Звісно,
штрафи за порушення прав власності приведуть до банкрутства цих
установ. Для того, щоб тільки технічно створити гібрид потрібно 7
років (поколінь) для переведення його в гомозиготний (однорідний)
стан; ще 2–3 роки для Державного сортовипробування. Крім цього,
ще 5–10 років для пошуку видатних ознак. Крім того, найбільші
світові компанії витрачають щорічно на селекцію більше 100 млн.
доларів США. Жодна приватна українська компанія не може навіть
мріяти про таке. Наше підприємство вже більше 10 років витратило
на створення гібридів соняшника. У нас вже є деякі успіхи, але ж свої
гібриди ми ще навіть не передавали на Державне сортовипробування.
Що стосується іноземних компаній, вони тільки «сплять і бачать»,
як розвалити державну українську селекцію. По нашим особистим
каналам є інформація, що навіть лобіюється невнесення надалі
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в Державний реєстр українських гібридів.
Якщо Ви думаєте, що Вас це не стосується, наведемо приклад
Індії, де дії «Monsanto» по впровадженню в виробництво генетично
модифікованого насіння бавовни привело спочатку до витіснення їх
вітчизняної селекції, а в кінцевому рахунку до зльоту цін на насіння
і засоби захисту рослин, банкрутству і самогубству фермерів.
Так, за даними національного бюро реєстрації злочинів (NCRB)
Індії з 1995 по 2015 р. на себе наклали руки більше 300 тис. фермерів.
Проблема посилюється ще й тому, що зараз з’явились хвороби, до
яких цей бавовник вже не стійкий.

Тому відоме гасло: «КУПУЙТЕ ВІТЧИЗНЯНЕ» — це Ваш майбутній добробут.

Ми знову звертаємо Вашу увагу на насіння соняшника вітчизняної
одеської селекції від Селекційно-генетичного інституту — Національного
центра насіннєзнавства та сортовивчення, яку виробляє наше підприємство, починаючи з 2003 р. Перевагами цих гібридів на нашу думку є те,
що їх селекція ведеться в самих жорстких умовах півдня України. Вже
це є запорукою пристосованості до кліматичних умов України, стійкості
до посухи та спеки. Ми є виробниками з власним насіннєвим заводом,
тому контролюємо виробництво насіння на всіх етапах. А також твердо
переконані, що урожайність цих гібридів може зайняти пристойне високе
місце у порівнянні навіть з найкращими імпортними гібридами. Під
посів 2018 р. ми можемо запропонувати такі гібриди:
- для низьковитратних технологій вирощування, стресових умов,
бідних ґрунтів, і посіву соняшник по соняшнику: СУЧАСНИК і АРЦИЗ;
- для інтенсивних технологій: СЕЛЯНИН, ВІВАТ, БАЗАЛЬТ.
P. S. Звертаємо також Вашу увагу, що основною проблемою, яка
стримує розвиток нашого підприємства, є перенасичення України
товарними посівами соняшника, що ускладнює розміщення насіннєвих ділянок з потрібною нам ізоляцією для отримання якісного
насіння. Так, наприклад, в Туреччині на державному рівні лобіюється
пріоритет насінництва. Тобто, якщо Ви вирішили розмістити ділянку
гібридизації, Державні органи повинні забезпечити, щоб на потрібній
Вам відстані не було товарових посівів. В кінцевому рахунку у виграші
залишаються і насінницькі господарства, бо отримують генетично
чисте насіння, і звичайні господарства, які потім сіють це насіння на
товарових площах. Є така постанова і в Україні, але практично вона
не діє. Тому, запрошуємо господарства до спільного вирощування

ділянок гібридизації на 2018 рік.
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СОХРАНИТЬ, ЗАЩИТИТЬ И ВЫРАСТИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОЖАЙ – ЯНВАРСКО-МАРТОВСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ АГРАРИЕВ

Бабаянц Ольга, доктор биологических наук, с.н.с., зав. отделом фитопатологии и энтомологии СГИ-НЦСС, журналист
С радостью и удовольствием могу
поздравить наших сельхозпроизводителей и население с Новым 2018 годом,
с Рождеством Христовым, Крещением
и всевозможными праздниками, а также — с успешным преодолением первого
месяца зимы. Конечно, не всем регионам
повезло с погодой, есть потери в западной части страны, но в среднем — имеем
озимые вполне качественные, перспективные и, по моим прогнозам, будем
иметь достаточно высокий урожай колосовых озимых.
При анализе ситуации на полях озимой пшеницы, обращает на себя внимание высокая степень желтизны посевов,
природа которой может быть разной.
Как один из возможных вариантов —
это эффект последействия неутилизированных остаточных веществ гербицидов, примененных по предшественнику.
Проблемы минимализирования севооборотов — это преждевременное выхолащивание питательных элементов из
почвы. Особенно, если организуется
губительный долгоиграющий двупольный севооборот из пшеницы или ячменя
озимого и подсолнечника. Такая пагубная система неизбежно через 5–6 лет
(возможно раньше) приведет к полной
деградации пахотного слоя, что потянет за собой резкое снижение урожая
и ухудшение качества той или иной
выращиваемой культуры. Накопление
патогенов мико- и бактериальной природы, заселение почвы вредителями,
резистентность сорняков к гербицидам — вот то неизбежное, что может
ожидать в данном случае нерадивого
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сельхозпроизводителя. Я это называю
«Эффект временщиков от сельского
хозяйства».
Считаю, что только рациональное использование земельных сельхозугодий
с научно-обоснованной программой и рачительным отношением к полям может
сдержать надвигающуюся катастрофу.
А теперь о главном — чего нам
ожидать от будущей весны. Накануне
сильных морозов я обследовала все
возможные посевы озимой пшеницы,
озимого ячменя и рапса. Достаточно разные картинки по внешнему состоянию
посевов. В строках выше я упомянула
о желтизне посевов, спровоцированной
предшественником подсолнечником. Прогноз по ним неоднозначный. Растения
ослаблены, кустистость не превышает
2.2 стебля, корневая система слабая,
вторичная не успела образоваться. На
10% обследованных посевов отмечены
повреждения проволочником, подгрызающей совкой, кивсяками. Есть четкие
выпадения проростков. Особого развития
корневых гнилей не отмечено, но запас
тифули (Typhula incarnata) и биполяриса — Bipolaris sorokiniana (Телеоморфа:
Cohliobolus sativus) — возбудителей
корневой гнили — есть существенный.
Визуально заметна хлоротичность посевов, что может означать вымывание
питательных веществ, в основном, азота
и мезоэлементов и может быть чревато
снижением морозостойкости и зимостойкости растений.
Посевы озимой пшеницы, проведенные по стерневым предшественникам,
выглядят по-разному в зависимости

от региона и от количества внесенных
основных удобрений в осенний период.
Более насыщены хлорофиллом хорошо
раскустившиеся растения (кущение от 5
до 7 листочков) в большинстве районов
Одесской, Херсонской областей, особенно
южных, хуже и более бледно выглядит
пшеница в обследованных районах Николаевской области, есть очень проблемные,
с высокой степенью риска гибели. Кущение также имеет широкий диапазон — от
2-х листочков до 4–5. Развитие корневой
системы среднее, вторичная корневая
система жизнеспособна на 50–75%.
Всюду по регионам метеорологические условия осени 2017 г. спровоцировали значительное накопление на посевах
пшеницы возбудителей инфекционных
заболеваний и вредителей. Уже с осени на более сильных посевах отметили
очаги развития листовой ржавчины, чего
в прошлые годы не было. Практически
на всех посевах озимой пшеницы, за исключением иммунных или устойчивых
к возбудителю сортов, выявляли очень
слабую, в пределах развития заболевания от 2-х до 7% мучнистую росу. Очагово выявляли развитие фузариозной
корневой гнили.
Не выявляли на посевах следов
развития желтой карликовости ячменя
(ВЖКЯ), т. к. с осени не было развития
переносчиков.
По стерневым предшественникам
на озимой пшенице отметили высокую
активность хлебной жужелицы. Есть повреждения, как локальные, так и достаточно рапространенные по посеву. Выделяются в лучшую сторону посевы, где при
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протравливании семян использовали инсектицидно-фунгицидный протравитель.
Повреждений грунтовыми вредителями
там не обнаружено.
Относительно сроков посева, наиболее мощными выглядят поля озимой
пшеницы, посеянной в оптимальные сроки. Ранние посевы частично даже есть
переросшие, особенно там, где норма
высева была более 5 млн. на кв.м.
Существенно качественнее выглядят
посевы пшеницы, где по нашим рекомендациям к протравителю семян добавляли
рострегулирующие препараты (например,
Атоник Плюс, Регоплант, Биолан, Стимпо,
ряд других). Раскопки показали, что такие
растения имеют мощно развитую вторичную корневую систему, достаточный запас
сахаров, насыщены хлорофиллом. Такие
поля однозначно имеют высокий потенциал урожайности, который при благоприятных метеоусловиях будет реализован.
Но впереди еще февраль и один из
самых значимых месяцев — март. Нашим аграриям необходимо постоянно
«держать руку на пульсе», так как погода
из года в год именно в эти месяцы преподносит массу неприятных сюрпризов.
Возможно образование ледяной корки
на посевах, которую необходимо будет
ликвидировать, возможны очень сильные колебания тепмературы воздуха —
теплые дни будут перемежаться с достаточно холодными. Необходимо уже
продумать программу рационального
внесения азотных удобрений, так как
я уже отмечала, что азот, внесенный
перед посевом и осенью, с большой долей вероятности промылся достаточно
большим количеством осенних осадков.
Защита от возбудителей заболеваний, от вредителей и сорняков на весну
этого года предполагается очень суровая.
Все предпосылки к этому есть. Так что
необходимо в арсенале иметь фунгициды, применить которые придется уже
на ранних этапах вегетации, при первых
признаках развития заболевания. Также
этот год обещает быть «инсектицидным»,
т. е. предполагаю, что с приходом весны, особенно ранней, активность насекомых-вредителей будет очень высокой.
Цикадки, злаковые мухи, пилильщики,
а также грунтовые вредители, — все не
предвещает покоя. Так что, дорогие мои
аграрии, готовьте запас инсектицидных
препаратов, чтобы не потерять будущий
урожай. Для своевременной ликвидации
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сорняков, которых будет множество, следует заготовить гербициды. Они понадобятся уже ранней весной, чтобы уничтожить полностью весь запас сорняков на
всех полях.
Очень важным считаю напомнить, что
помимо химической защиты от вредных
организмов обязательным есть использование в технологиях выращивания
пшеницы биологически активных препаратов — таких, как антистрессанты,
рострегуляторы, усилители физиологической активности и прочее.
Озимый ячмень, к сожалению, на этот
год имеет небольшие площади посевов,
так что сохранить по возможности урожай
есть абсолютная необходимость. Посевы
ячменя по качеству, в основном, средние,
большая часть из них мало раскустившиеся, есть ослабленные и очень проблематичные. Предшественник — практически исключительно подсолнечник,
что усугубляет серьезность ситуации.
С осени на посевах уже отмечены очаги
развития темно-бурой пятнистости, что,
я считаю, будет основной проблемой на
посевах ячменя. Развитие заболевания
очень пестрое — от отдельных точек на
единичных листьях до 15–20% пораженных листовых пластинок. Не имеют поражений инфекцией посевы, которые
были обработаны фунгицидами с осени.
Отличие — существенное. В очередной
раз повторюсь, что фунгицидная защита
озимого ячменя должна быть смещена
на осень, по всходам. Это единственная
возможность надежно уберечь ячмень
от эпифитотий темно-бурой пятнистости.
На значительном количестве посевов
озимого ячменя отмечаем пожелтение
листьев и их гофрированность. Скорее
всего это связано с недоутилизацией
гербицида по предшественнику. Именно
такие растения имеют слабое развитие
и могут пострадать от морозов.
Необходимо подготовиться к защите
ячменя от возбудителей заболеваний,
необходимы фунгициды на ранних этапах развития и крайне важно также использование физиологически активных
веществ для поддержания здорового
статуса растений.
Посевы рапса, в основном, имеют
статус от отличных до хороших. Небольшая часть слабых посевов, но особых
опасений относительно возможной гибели растений у меня нет. С осени растения рапса были мощными, особенных
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проблем с болезнями также не было. Небольшая доля развития фомоза не ослабила потенциал растений, так что весной
потребуется превентивная фунгицидная
защита для предотвращения развития
основных заболеваний — фомоза, склеротиниоза, альтернариоза и других. Очень
внимательно, при помощи специальных
ловушек, надо отслеживать первые появления скрытохоботника на посевах.
С осени повреждения этим вредителем
были единичны, но запасы его достаточные, чтобы навредить урожаю. Понадобится и гербицидная защита, так как
запас сорной растительности в посевах
рапса высок.
Итак, подводя итог, считаю необходимым напомнить:
На озимой пшенице первоочередным
есть обязательное планирование серьезной фунгицидной защиты. На всей территории Украины прогнозируем развитие
мучнистой росы (Blumeria graminis f.sp.tritici),
вплоть до локальных эпифитотий. Первая
обработка будет необходима уже в фазу
кущения растений (ВВСН 27–29). Патогенный потенциал возбудителей септориоза
листьев пшеницы (Septoria tritici) в этом
году незначителен, лишь в зоне Полесья
септория подинимется на высокий
уровень вредоносности, потому применение фунгицида не обсуждается.
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В зоне Степи и Лесостепи, начиная с фазы
трубкования, ожидаем эпифитотию желтой
пятнистости (возбудитель — Pyrenophora
tritici-repentis). Развитие бурой листовой
ржавчины (Puccinia triticina) по весне будет более критичным для зоны Лесостепи.
Желтая ржавчина (Puccinia striiformis) будет
проявляться локально, в основном также
в Лесостепи и Полесье, но лишь на восприимчивых к этому заболеванию сортах.
Возможно развитие стеблевой ржавчины
(Puccinia graminis) в Лесостепи, но только
в условиях достаточного увлажнения и теплой погоды в апреле.
Озимый ячмень — первоочередно весной (ВВСН 27–29) провести фунгицидную
защиту для профилактики развития темно-бурой пятнистости. На ослабленных
посевах целесообразно применение ростовых веществ, чтобы сохранить максимально возможный потенциал урожая. Готовиться ко второй фунгицидной обработке
(ВВСН 37–39) по предфлаговому листу.
Рапс озимый — основное внимание —
появлению скрытохоботника, предотвратить его размножение и вредительство.
Профилактика развития заболевания —
применение фунгицидов.
Таким образом, год 2018 не предвещает уж очень серьезных проблем, можно
рассчитывать на хороший урожай зерновых. Но для этого надо очень постараться.

Всем успехов на хлебной ниве
желаю я, Ваша Ольга Бабаянц

Тел.: (048) 703 34 01, (050) 316 68 99
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «АГРОВІТ ГРУП» —

ЦЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ ДИНАМІЧНО РОЗВИВАЄТЬСЯ. МИ ОДНІ ІЗ ПЕРШИХ
В УКРАЇНІ (ПОЧИНАЮЧИ ІЗ 2001 РОКУ) ПОЧАЛИ ПРОФЕСІЙНО ВПРОВАДЖУВАТИ СИСТЕМИ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ПОСІВАХ ПОЛЬОВИХ
КУЛЬТУР, В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО ОТРИМАЛИ ЗНАЧНІ ЗДОБУТКИ, А ВІДТАК І ПОВАГУ ТА ВИЗНАННЯ ВІД НАШИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ.
Групою висококваліфікованих
європейських фахівців в галузі біохімії, агрохімії та біології рослин на
основі багаторічного ефективного
практичного використання в багатьох країнах світу створено новітню
лінійку спеціальних комплексних
мікродобрив «NANOVIT» для позакореневого підживлення на основі
унікального багатофункціонального
комплексу «Nаnoactiv», насиченого широким спектром амінокислот,
гуміновими та фульвокислотами,
комплексом фітогормонів, вуглеводів та інших органічних сполук
природного походження, що робить
цей продукт унікальним порівняно
з багатьма іншими аналогами. Крім
цього, розроблено та впроваджено
нову серію стартових висококонцентрованих рідких добрив «НАНОВІТ
Терра NPK» для стартового внесення при сівбі, які характеризуються
високою доступністю елементів
живлення і забезпечують відмінні
умови для проростання насіння та
процесів росту і розвитку рослин
в період вегетації. Вся продукція є
екологічно безпечною та відповідає
міжнародним стандартам якості.
Ефективність наших добрив
підтверджена успішним 17-річним
досвідом використання на мільйонах гектарів посівів зернових,
олійних і технічних культур, плодових насаджень, виноградників та
овочів. Професійний підхід наших
консультантів до системи живлення рослин, виходячи з біологічних
особливостей культур, агрохімічних
показників ґрунтів, запланованої
врожайності, а також погодних чинників в період вегетації, дозволяють
гарантовано одержувати додатково
по 7–14 ц/га зерна озимої пшениці
з підвищеним вмістом клейковини
на 3,5–5,0%; 4,0–6,0 ц/га насіння
озимого ріпаку; 40–80 ц/га цукрового буряку з підвищеним вмістом
цукру на 0,8–1,2%; 3,5–5,0 ц/га
насіння сої із підвищеним вмістом

білку на 2,5–5,0%; 6–11 ц/га зерна кукурудзи; 4,0–5,5 ц/га насіння
соняшнику та ін. При цьому одна
вкладена гривня на мікродобрива
забезпечує чистий прибуток на рівні
8–20 і більше гривень.
Починаючи із 2015 року нашою
компанією зареєстровано і розпочато виробництво власного мінерального добрива «СУЛЬФАТ МАГНІЮ»
(кристалічний та гранульований),
яке виробляється із високоякісної
сировини, відповідає європейським
стандартам якості. У великих об’ємах виробляємо та реалізуємо
сульфат амонію гранульований.
У 2017 році нами придбано найсучасніше аналітичне обладнання
виробництва США, яке забезпечує
одержання точних агрохімічних показників ґрунту і рослин, а також
інших субстратів по 75 хімічних
показниках, причому, миттєво,
без втручання людського фактору.
Проводимо об’єктивне агрохімічне
обстеження ґрунтів із розробкою
агрохімічних картограм з диференціацією полів за ступенем забезпечення елементами живлення.

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

На основі одержаних достовірних
агрохімічних даних розробляємо
системи удобрення під всі сільськогосподарські культури. В період
вегетації проводимо листкову діагностику та надаємо рекомендації
щодо подолання дефіцитів макро- і
мікроелементів.
Упродовж багатьох років наша
компанія тісно співпрацює з такими
крупними агрохолдингами України
як ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Агро-МВ» компанії
«Укрлендфармінг», ТОВ «Мрія Трейдинг», компанією «Кернел», ТОВ
АМГ «Агрохолдинг», ТОВ «Оскар
Агро Трейд» та багатьма іншими
великими підприємствами, а також
із цілою низкою середніх і фермерських господарств по всій території
України.
Тож запрошуємо Вас, шановні колеги, до співпраці. Компанія
«АГРОВІТ ГРУП» готова розглянути всі Ваші побажання та запропонувати найкращі умови для
співробітництва. У процесі співпраці гарантуємо фаховий науковий
супровід.
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МЕГАФОРС СОХРАНЯЕТ

A1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
Триботехнический состав МЕГАФОРС используется как добавка (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-металлокерамики, 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 передач. Всё, как правило, начинается с подшипников. Когда разрушается подшипник, перекашивается вал, начинается биение,

(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 говорится, «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 трансмиссиях (коробки передач, мосты, раздаточные коробки, узлы

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 сожалению, 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 фермерские хозяйства. Там было
установлено, что при внесении
добавки (присадки) МЕГАФОРС
в коробку трактора, не происходило разрушения подшипников
и, естественно, выламывания
зубьев шестерен. Для справки, в коробку трактора МТЗ‑80

отбора мощности и др.) снижается, или совсем прекращается,
шум. Кроме того, предотвращается выход из строя и других деталей трансмиссий.
В том случае, когда уже произошёл выход коробки передач
из строя, то целесообразно внести МЕГАФОРС после её ремонта.
Такая мера гарантировано застрахует её от повторной проблемы.
Само собой, идеально применить МЕГАФОРС в новом тракторе.
МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях тракторов и других сельскохозяйственных машин, но и в их двигателях. 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 зерноуборочной 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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ПОЛІУРЕТАНОВА ФУТЕРОВКА ОБЛАДНАННЯ —
запорука збереження зерна
Вже майже 7 років фахівці Науково-виробничого підприємства
«Форполімер» працюють в тісній співпраці зі спеціалістами різних
елеваторів. Вирішуються дві важливі задачі — максимально
захистити зерно від травмування, а елеваторне обладнання —
від зношення.
Рішенням цих задач є поліуретанова футеровка, завдяки якій
ви можете поліпшити і модернізувати обладнання, подовжити
термін служби механізмів, скоротити втрати зерна та підвищити
рентабельність виробництва.
Поліуретанова футеровка — це технологія захисту від зносу
і корозії металевих і бетонних поверхонь елеваторного обладнання поліуретаном.
Як правило, більш прийнято вести мову про футерування поліуретаном самопливного обладнання, але для збереження зерна
показане футерування норій, конвеєрів та іншого обладнання.
Давайте розглянемо досвід наших Замовників. При використанні сталевих самопливів сухе зерно (особливо кукурудза,
ячмінь, соя) дуже швидко протирає стінки сталевих секторів,
переходів, труб та іншого самопливного устаткування. Заміна
зношених самопливів вимагає великих матеріальних і часових
витрат. Тому часто ремонт здійснюється найшвидшими і доступнішими методами: підв’язкою гуми, брезенту або наварюванням
металевих латок в місцях розсипу зерна. І, залежно від терміну
служби, ми маємо до ста відсотків самопливів, закритих зовні
латками і підв’язками.
Але що ми залишаємо усередині? А усередині ми залишаємо
добре заточені каскади ножів, що подрібнюють все, що рухається
їм назустріч. Звісно, через дроблення і травматизм зерна збільшуються втрати і знижується сортність продукції. В результаті —
елеватори зазнають мільйонні збитки.
Як вирішення цієї проблеми, нашим підприємством було запропоновано футерування (захист) поліуретаном зношуваних
поверхонь устаткування.
Унікальні властивості поліуретану дозволяють знизити витрати
на експлуатацію самопливів і головне — збільшити прибуток, що
отримується від реалізації зернової продукції:
• еластичність і пружність поліуретану оберігають зерно, що
транспортується через футеровані самопливи, від травматизму, при цьому знижуються втрати зерна від дроблення, а у результаті підвищується сортність відвантажуваної продукції;
• стійкий до стирання поліуретан захищає стінки самопливів
від зносу, що значно збільшує їх термін експлуатації;
• менше утворюється пилу, знижується шум;
• великий робочий діапазон температури поліуретану (від –
60°C до +150°C) дозволяє застосовувати його у будь-яких
кліматичних умовах та на різних ділянках виробництва;
• високі вологостійкість і хімічна стійкість поліуретану захищають внутрішні поверхні самопливів від корозії;
• екологічна чистота поліуретану дозволяє застосовувати його
навіть для зберігання питної води.

Фахівцями ТОВ НВП «ФОРПОЛIМЕР» розроблені
різні методи футерування самопливів:
• футерування готовими вставками в зношені і нові самопливи;
• наклеювання поліуретанових листів різної товщини і габаритних розмірів на внутрішню поверхню самопливів;
• футерування методом заливки гарячого поліуретану;
• футерування поліуретановими листами, армованими сталевою
смугою або сталевою сіткою. Такий метод дає можливість
швидко футерувати поверхні, що піддаються різким коливанням температури;
• футерування поверхонь сталевими листами, покритими поліуретаном зі спеціальними кріпленнями. Цей метод застосовується для футерування дна конвеєрів, конусів силосів та ін-
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•

шого технологічного
обладнання;
комбіновані методи
футерування.

Для футерування обладнання, в залежності
від його призначення, ми
використовуємо поліуретан різної твердості від
80А до 90А одиниць по Шору. Наприклад, для футерування
гасників швидкості зерна ми пропонуємо поліуретан твердістю
83А, а для самопливних труб — 90А одиниць по Шору.
Усі ці методи випробувані на діючих елеваторах України.
На одному з наших найперших елеваторів пройдено близько
1700,0 тисяч тонн кукурудзи, знос на поверхні поліуретанових
листів не спостерігається!!!
На футерованих лініях відсутнє просипання зерна, знизилася
кількість пилу, а головне — зерно не втрачає своєї якості при
транспортуванні.

Відмітимо основні переваги футерованих поліуретаном самопливів.
По-перше, елементи самопливів, футерованих поліуретаном,
служать в десятки разів довше, ніж сталеві.
По-друге, витрати на ремонт та експлуатацію самопливного
обладнання знижуються в декілька разів, та практично виключаються простої обладнання.
По-третє, Ви отримуєте значний прибуток за рахунок зниження
втрат та підвищення сортності зерна.
Легко порахувати, що зниження дроблення зерна хоча б на 2%,
а практика показала, що це 3–5%, дає додаткову вигоду в розмірі вартостi сортового зерна. От і рахуйте додатковi прибутки.

Підводячи підсумки, ще раз відмітимо, що футерування усіх проблемних самопливів елеватора не лише забезпечить безперебійну роботу устаткування впродовж
п’яти-семи років, знизить витрати на ремонт і заміну
самопливів, але й принесе мільйони і мільйони додаткових прибутків, завдяки зниженню втрат і поліпшенню
сортності зерна.

То ж давайте співпрацювати!
Якщо у Вас виникли які-небудь питання,
дзвоніть нам за телефонами:

(098) 793–93–15, (066) 045–98–88.
www.forpolimer.com.ua

З найкращими побажаннями,
Комерційний директор ТОВ НВП «ФОРПОЛIМЕР»
Ткаченко Лариса Володимирівна
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Використовуючи накопичений досвід (понад 10 років роботи), враховуючи побажання та рекомендації агрономів, інженерно-технічний відділ компанії ТОВ «ТРАК» створив сучасну інноваційну систему контролю висіву «RECORD».
СКВ «REСORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ
СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

•
•
•

•
•
•
•

обладнана захищеним 7-ми дюймовим сенсорним кольоровим екраном, у надійному металевому корпусі;
швидкий доступ до всіх параметрів за символами;
на екрані одночасно зображується фактична
інформація про всі висівні секції або насіннєпроводи: отже, є можливість оперативно
перевірити синхронність роботи всіх агрегатів сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
підтримання роботи оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню 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.

Система надійно працює на сівалках
вітчизняних і імпортних виробників.

СКВ «REСORD» на просапних сівалках:

•
•
•

контроль відхилення фактичних показників від установлених допустимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швидкості агрегату);
встановлення спрощеного режиму роботи системи «сіє чи не сіє»;
зображення «розподілу насіння» (відстань між насінинами в ряду).

СКВ «RECORD» на зернових сівалках:

•

контроль відхилень фактичних показників від
установлених допустимих значень (рівня
«потоку висіву», обертів вентилятора,
обертання валів дозаторів, швидкості агрегату, рівня добрив та зерна в бункерах).

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
м. Херсон
Бериславське шосе, 2-В

www.seeding.com.ua
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Подбай про своє...
Компанія ТОВ «ТРАК» має власне виробництво та проводить
гарантійне та післягарантійне обслуговування СКВ «RECORD».
У період експлуатації власники СКВ «RECORD» можуть поновлювати програмне забезпечення системи.
Можна також замовити виїзд у господарство сервісного спеціаліста для монтажу, налаштування та навчання персоналу.
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Вони купили італійські та американські зерносушарки,
але відмовились від них на користь українських СЗМ.
ЧОМУ?

Є в Україні господарства, які навіть трохи дивують: купили італійські та американські зерносушарки*, а потім зупинили їх та
придбали зерносушарки українського заводу. І це були не емоції, а вигода: 4-кратна економія у порівнянні з газом. Щоб
висушити, наприклад, 4 т кукурудзи з 30 до 14% потрібен лише 1 тюк соломи. Зерносушарка НЕ поступається
імпортним, в 1,5-2,5 рази дешевша аналогів при відмінній якості, і окупається лише за 1 сезон. Такі результати
призвели до того, що саме ці вітчизняні зерносушарки першими в Україні вийшли і на ринок ЄС.
ФГ «Поліський колос». Волинська обл., Турійський р-н, с.РуПряма мова від цих господарів:
СТОВ «ім. Шевченка», Кіровоградська обл., Олександрійський
р-н. Керуючий Юрій Анатолійович:
— Ми придбали десь 4 роки тому італійську пересувну сушарку і поставили у господарстві. Але, якщо сушити кукурудзу
порціями, то багато за добу не висушити. Зараз вона у нас стоїть
без діла, — після того як ми придбали зерносушарку СЗМ‑10
з теплогенератором на соломі. У нас в Україні є виробники, які
можуть зробити не гірше!!! І що головне, — набагато дешевше!
Як Ви вже зрозуміли, мова йде про «Завод Агропромислових Технологій» та їх зерносушарки СЗМ. Це єдиний в Україні
завод, який успішно постачає зерносушильне обладнання на
європейський ринок вже 2 роки поспіль: в Латвію та Литву. Це
тому, що якість задовольняє не тільки українських господарів,
а й європейських споживачів. Що ж приваблює вимогливих
європейських покупців в зерносушарках СЗМ і за рахунок чого
вони успішно конкурують там зі своїми аналогами? Аргументи
прості:

АКЦІЯ: Обладнання в лізинг
на 1 рік під 1% річних!

жин. Головний інженер Віктор Остапович:

— Працюємо із «ЗавАгроТех» вже 4-й рік, у нас в господарстві
2 їх сушарки працюють на соломі. Першу сушарку брали в 2014 р.,
а от котел на соломі спочатку брали у поляків. Котел дуже дорогий і не такий ефективний, як нам розказували. «ЗавАгроТех»
зробили свій котел на соломі, — і він працює набагато краще
ніж польський, і в 3 рази дешевше! Я можу порекомендувати
будь-кому працювати із «ЗавАгроТех». Приїжджайте до нас
в господарство, біля Ковеля,— все покажу та розкажу, як воно є.
— Процес сушіння зерна безперервний завдяки наявності
зони охолодження. На відміну від конкурентів, немає потреби
встановлювати додаткові охолоджувачі, норії.
— Сушіння зерна БЕЗ попереднього очищення, що дозволяє
закласти на зберігання не тільки товарне зерно, а й зернові
відходи, які можна реалізувати пізніше, коли ціна буде більш
вигідною.
— СЗМ окупаються лише за 1 сезон!
— Пожежобезпека сушарок СЗМ на порядок вище, ніж у імпортних сушарок, бо пальник винесений ЗА межі модуля. Ще
один плюс саме такої конструкції СЗМ — можливість безпроблемного переходу з газу на рідке або альтернативне пальне.
В інших сушарках, де пальне (газ) горить саме всередині — це
велика проблема.
— Заводське гарантійне і післягарантійне обслуговування.

Сушарки СЗМ є однією з найкращих пропозицій
як на ринку України, так і в Європі, бо мають європейську якість й українську ціну!

Купуйте СЗМ безпосередньо на заводі:

Харківська обл., с. Слобожанське,
тел.: (050) 305-05-98,
(067) 440-36-29, (057) 731-51-35
Керівник: Андрєєв Андрій Олександрович

Об'єкт СЗМ-16 ПСП Святослав, с. Ковалеве, Полтавска обл.

Зерносушарки СЗМ:
— Працюють не тільки на газі, а й на ДТ, пічному піролізному
паливі, дровах, зерновідходах і т. д., і економія у порівнянні з газом
доходить до 4-кратної!
— Комплектуються теплогенераторами власного виробництва
під всі види рідкого та твердого палива.
— Повторне використання тепла.
— Легке збільшення продуктивності. Зерносушарки модульні, продуктивністю 6–50 т/годину. СЗМ‑6 + додатковий модуль = СЗМ‑10 і т.д.
— Максимальна добова продуктивність: сушарки потокового типу.
— Рівномірність сушіння: при переході з модуля в модуль зерно
проходить через інвертор, який перемішує і перенаправляє потоки
зерна.
— Швидкий перехід з культури на культуру за рахунок змінних
оцинкованих решіт.
— НЕ травмують зерно: транспортери — скребкові. (Моделі інших
виробників, на жаль, мають шнекові транспортери).
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www.zavagrotech.com.ua

Для довідки:

Промислова група
«Завод Агропромислових Технологій»
також пропонує:
• Норії
• Силоси з конусним та плоским днищем
• Самопливи зернові, клапани перекидні
• Транспортери скребкові
• Бункери для зерна
• Проводить реконструкцію зерноочисних
комплексів
• Будівництво ЗАВів
*Фірми-виробники добре відомі, але не будемо їх називати, згідно
«Закону про рекламу».
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Борона-мотига ротацiйна «АЯКС»
на базі австрійської
технології від українського
виробника ТОВ «СОПТАЙМ»,
робота якої заміняє
використання хімії!
Борона-мотига «АЯКС-6» виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» — це необхідний, малозатратний, простий 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!
Головною особливістю борони є особлива адаптивна
конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікровибух
при виході з грунту, завдяки чому борона ефективно розпушує його і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового
коріння. Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат 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 озимого 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! Пошкодження 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 — навісний, а для 9-ти та 12-ти метрових — причіпний.

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).

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

БОРОНА-МОТИГА СТАНЕ ЕФЕКТИВНИМ І НЕЗАМІННИМ ПОМІЧНИКОМ У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!
Звертайтеся: ТОВ «СОПТАЙМ», м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22
Тел.: (096) 806-31-30 – Кравченко Олексiй Вiкторович,

тел.: (066) 119-77-77, е-mail: kravchenko1212@gmail.com.
Більше інформації на нашому сайті: http://borona-motyga.com
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Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?
Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»
1.

Все з одних рук: нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригінальна олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.

2.

Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини, двигуни і сервісні
послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об’єму замовлення та ін.).

3.

Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні оригінальні запасні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

4.

100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів: склад виробника DEUTZ AG
- склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих
органів).

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.
Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім зони АТО та АР Крим).
Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу,
якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.

11.

Семінари і навчання на базі сервісного центру
DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).

12.

Технічна і гарантійна підтримка від
заводу-виробника (гарантія на двигуни
від 3 років з моменту виробництва,
гарантія на запасні частини та роботи – від 1 року).

Генеральне представництво
DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»
ТЕЛЕФОНИ:
Сервіс: 04597-97-562;
067-409-32-92;
Зап.частини: 04597-96-511;
067-459-94-22;
Продаж двигунів: 044 206-52-18;
Факс: 04597-98-784
e-mail: service_sk@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua
www.deutz.com.ua
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«Получили на 5-7 центнеров больше!»

A1

Благодаря использованию
«ноутильной» сеялки Сива 3,6
в ФХ «Добров В.В.» достигли существенной прибавки к
урожайности сои и пшеницы в
условиях сильнейшей засухи
– Мы выращиваем сою по «нулевой» технологии примерно
года три, а всего — больше 10 лет. Год на год не приходится.
В прошлом году собирали до 3 тонн сои, а этот сезон стал
самым худшим по осадкам. Тем не менее, мы собрали от 15
до 20 центнеров с 1 га. По сравнению с большинством соседей
это составило примерно на 5–7 центнеров больше. Как раз под
сою и под пшеницу мы и взяли отечественную сеялку для No-Till
Сива 3,6, — рассказывает главный агроном ФХ «Добров В. В.»
Александр Шелуденко.
Поля фермерского хозяйства разбросаны на значительном
удалении друг от друга в Кировоградском и Компанеевском
районах. Поэтому выбор новой сеялки диктовался, среди
прочего, и ее удобными транспортными габаритами. Хотя
дело, понятно, не в них…
– Мы увидели этот агрегат во время полевых демонстраций
на выставке «Экспо» в 2016 году. Мы как раз искали хорошую
недорогую сеялку для No-Till. Сделали небольшую предоплату
и получили ее через пару месяцев. Она к нам приехала в полностью собранном виде — ничего придумывать и додумывать
не пришлось. Весной ее запустили в поле и посеяли почти 200
га сои. Сеяли ее по подсолнечнику с междурядьями 19 см, поэтому на всякий случай порубили торчащие из земли «палки»
тяжелой бороной. О качестве посева сам за себя говорит показатель всхожести — 95–96%,— делится Александр Николаевич.
Как известно, Кировоградщина — далеко не самое дождливое место на планете. Соответственно, можно получить
самые лучшие всходы, но после этого… Однако в хозяйстве
умеют путем умелых агрономических решений превратить

всходы в урожай полноценных бобов.
– Хочу отметить, что «Сива» посеяла сою настолько
ровненько, что мы потом убирали ее жаткой Flex фактически без потерь. Агрегатировали ее с тракторами МТЗ 1025
и 89.2. Мы никуда не спешили, поэтому сеяли со скоростью
7–8 км/час, в итоге производительность составила где-то 25
гектар за световой день. Уже летом, после уборки раннего
подсолнечника, сразу посеяли озимую пшеницу. Об урожае
можно будет говорить уже в следующем году, но состояние
посевов просто отличное. Кстати, при посеве мы вносили
минудобрения — 80 кг NPK на сое и 110 кг сульфоаммофоса на пшенице. Емкость бункера для семян здесь — 875 л,
а для минудобрений — 400 л. Все как положено — никаких
проблем, — утверждает Александр Шелуденко.
Наш собеседник акцентирует внимание не только на качестве посева Сива 3,6, которое, по его мнению, ничем не
уступает агрегатам известных мировых брендов, но и на ее
высокой надежности и ремонтопригодности.
– За это время пришлось разбираться лишь по мелочам:
где-то шланг заменили, семяпровод. Исходя из своего опыта,
скажу, что в дорогих импортных сеялках проблем может быть
даже больше — любая техника ломается. Здесь что хорошо:
нужен нам подшипник — мы приехали к любому продавцу
и через час-два поменяли. У нас была импортная сеялка — там
такую мелочь нужно было по несколько дней ждать. Для нас
это очень важно — мы не можем затягивать посевную не то
что на день, даже на час,— говорит агроном ФХ «Добров В. В.».
Следует отметить, что с начала производства в Украине
работает уже около 100 сеялок Сива 3,6! Производитель агрегатов — ООО «КапиталПромРесурс» поставил перед собой четкую и на первый
взгляд простую задачу. Нужно было разработать
надежную недорогую сеялку для No-Till, которую
может купить и использовать любой украинский
фермер, желающий работать по «нулевой» технологии. Дополнительной задачей для конструкторов стало то, что агрегат должен быть совместимым с трактором МТЗ‑82, которые имеются
в каждом фермерском хозяйстве. Кроме того,
сеялка должна была быть ремонтопригодной
с унифицированными комплектующими.
И это удалось. Причем удалось настолько,
что многие покупатели сегодня делают выбор
в пользу Сива 3,6 не только в силу гораздо
более низкой ее стоимости по сравнению
с импортными агрегатами, но и благодаря ее
многократно подтвержденному высокому качеству посева. Ведь фермер — себе не враг.

ТОВ «Капіталпромресурс», 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3
Тел./факс: (061) 284-13-55, тех.відділ: (067) 618-86-60, відділ продаж: (095) 400-56-13
www.siva-agro.com
34

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (25), февраль 2018 г.

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

35

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (25), февраль 2018 г.

Технология расчистки
заросших полей и участков
В Украине после длительного периода спада сельского хозяйства
появилось огромное количество заброшенных земель, пригодных
для возделывания. Эти земли представляют собой «самосеяные»
массивы деревьев, кустарников, прочей дикой поросли и довольно
часто - в сочетании с каменистыми грунтами.
Восстановление этих земель под пахоту – процесс довольно
затратный и трудоемкий, если использовать ручной и/или
полумеханизированный труд.
Компания «Агрореммаш-Плюс» предлагает решение данной
проблемы на рынке Украины:
Универсальные механизмы 3 в 1 – MULTIFORST от компании «Seppi M» (Италия) – это универсальная фреза (ротоватор),
способная фрезеровать грунт и дорогу, измельчать пни и деревья, перемалывать камни.

Процесс рекультивации заброшенных пахотных земель
универсальной машиной «Seppi M» состоит из двух этапов:
1. Одновременная валка и измельчение деревьев
и кустарников до 25-40 см в диаметре;
2. Одновременное фрезерование грунта и измельчение пней, камней (30 см в диаметре) и корней
на глубину 25-40 см.
При небольшом количестве деревьев на участке
и заглублении до 15-18 см эти 2 процедуры можно
выполнять за 1 проход!
То есть при использовании 1 трактора (180-300 л.с.), 1 фрезы
и 1 механизатора за рабочую смену можно расчистить и подготовить
под посев 2-4 га поля.
Конструкция машины представляет собой ротор с зафиксированными на его внешней поверхности по всему диаметру твердосплавными резцами, количество которых при ширине ротора 2 метра
может достигать пятидесяти штук. Чем большая плотность резцов
на роторе, тем мельче дробится древесный материал, что важно для
последующей работы на очищенной от деревьев и кустарников почве
сельхозтехники. При этом ротор располагается в специальном кожухе
с открывающейся и закрывающейся по команде оператора крышкой.
Отсек, в котором вращается ротор, усилен по всей плоскости пластинами из специальной стали «Hardox».
ОБРЕЗЧИКИ ДЕРЕВЬЕВ И ЛЕСОПОЛОС

Вал служит для регулировки рабочей глубины, прикатывания
и выравнивания почвы при работе в грунте, а также в качестве рамы
толкателя при валке и измельчении деревьев и кустарников.
Данный способ подготовки почвы позволяет сеять зерновые и
технические культуры в первый год! Соответственно, окупается уже
с первого урожая!
Также данные механизмы предназначены для расчистки территорий под ЛЭП, газо-, нефтепроводы, обочин и дорог, раскорчевки
старых садов, расчистки просек и измельчения порубочных остатков.
75 летний опыт компании «Seppi» позволяет выпускать надежные
и высокопроизводительные мульчеры и ротоваторы для всех отраслей сельского, горнодобывающего и коммунального хозяйств.

Также, наряду с заброшенными полями, существует проблема разрастания лесополос
в глубь поля, что делает невозможным войти на эту территорию с техникой: трактором,
комбайном. И, соответственно, невозможно посеять или собрать урожай. А это прямые
убытки и недополученная прибыль предприятия. Аренда платится за «нерабочую» площадь.
Пример: Поле – 100 га, 2000 м х 500 м. Не обрабатывается из-за самосеяных деревьев или
веток, нависших над полем, полоса шириной 10 м по всему периметру.
Соответственно, общая необрабатываемая площадь составит 5 га. А это 5% от общей
площади, 5% недополученной прибыли. А в пересчете на площадь всех полей предприятия?
Специалисты компании ЧП «Агрореммаш-Плюс» разработали и запустили в производство
механический обрезчик деревьев, который способен срезать ветки и кусты до 25 см в диаметре и на высоту до 7 м.
Данные механизмы агрегатируются на трактора (МТЗ, ЮМЗ,Т-150 и др.), телескопические
погрузчики, экскаваторы и другую технику.

Что Вы приобретаете, купив обрезчик деревьев:
• увеличение посевных площадей (обрезка заросших лесополос по краям полей);
• беспрепятственный проезд сельскохозяйственной техники к полям;
• экономия рабочего времени за счёт механизации работ по обрезке лесополос;

•
•
•
•

выполнение требований дорожных служб и администраций;
возможность обрезки деревьев от 0,5 до 7,6 метров
по высоте;
гарантированная обрезка деревьев диаметром до 20 см
любых пород деревьев;
для садоводческих хозяйств – надежную машину для повседневного ухода за кронами деревьев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
25014, Украина,
Тел/факс: (096) 464–73–93
г.Кропивницкий, ул.Загородная, 5
моб.: (066) 300–59–94
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Отечественная

система

«Інфилд»

Отечественная система «Інфилд» позволяет
полностью контролировать полевые операции с удаленным доступом к данным и размещением их в облачных хранилищах. При этом
максимальная погрешность не превышает 20
см с использованием бесплатного сигнала.
Во-первых, это удобно, поскольку экономит
время и усилия, снижая влияние человеческого фактора. Во-вторых, это позволяет существенно снизить расход ресурсов, исключить
возможность возникновения необработанных
участков, свести к минимуму возможность перекрытия рядов, избежать необходимости повторного посева и круглосуточно производить
все виды агротехнических операций.
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ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ
СОЛОМИ від польської компанії
ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?
• Ставка на якість!
BIOMASSER — це єдина в Європі верифікована
і сертифікована технологія брикетування в рамках
програми Європейської комісії під назвою ETV

• Економія електроенергії!
BIOMASSER споживає всього 70–80 кВт електроенергії для виробництва 1 тонни брикетів
Немає потреби в додатковому сушінні соломи!
Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє
сировину, вологість якої становить від 10 до 30%,
завдяки чому відсутня потреба в додатковому
сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує
витрати електроенергії для виробництва брикетів

• Зручна модульність!
Машини мають модульну конструкцію, тому є можливість збільшення продуктивності виробництва
лінії, з легкістю можливо приєднати додатковий
брикетувальний прес

• Різноманітна щільність брикету!
BIOMASSER забезпечує можливість регулювати
щільність брикета: м’ягкі — для підстилки, тверді —
для опалення

• Економія коштів!
BIOMASSER — це також повністю рухомі виробничі
лінії, що дозволяють заощадити кошти, які раніше
витрачалися на транспортування сировини

• Комфортна робота!
BIOMASSER є гарантією тихої роботи без надмірної
запиленості

• Висока енергетична цінність!
Порівняння енергетичної цінності різного палива
згідно даних виробників та дистриб’юторів представлено у таблиці:
№

Сировина

Енергетична цінність, МДж/кг

1

Брикети з соломи

16,5-17,5

2

Сезонна деревина

15

3

Кам’яне вугілля

21-28

4

Вугільний дріб’язок

18-21

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тел./факс: (0432) 645-427,
моб. тел: (098) 503-52-03

www.ameliart.com.ua

