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Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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sale@volpex.com.ua 
www.volpex.com.uaТОВ "ВОЛПЕКС"

Офіційний дистрибутор INTERMAG, SIARKOPOL, ARKOP, GRUPA AZOTY, 
AGRO LIEDMANN, FOSFAN, LUVENA та ALWERNIA в Україні

АСОРТИМЕНТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВАХ
ДОБРИВА NPK ГРАНУЛЬОВАНІ 

(Польща)
К-ть на 
палеті

Тара

SIARKOPOL - УНІФОСКА 02
NPK (Ca, S) 4-12-12 (16-30)  

SIARKOPOL - ПОТАФОСКА
PK (Ca, Mg, S) 13-13 (13-4-22) 

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН 
PK (Ca, Mg, S) 12-23 (6-4-10)  

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН 21
NPK (Ca, Mg, S) 3-10-21 (6-3-18)  

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН R (під ріпак, сою)
NPK (Ca, Mg, S) 3-9-19 (5-3-21) + B 0.2% 

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН K (під кукурудзу) 
NPK (Ca, Mg, S) 3-10-21 (6-3-18) + В 0.1%, Zn 0.3% 

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН Z (під зернові)
NPK (Ca, Mg, S) 4-15-20 (5-2-13) + Cu 0.1%, Mn 0.1%, Zn 0.1%

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН 25 
NPK (Ca, Mg, S) 5-10-25 (4-3-16) 

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

SIARKOPOL - ТАРНОГРАН 9
NPK (Ca, Mg, S) 9-9-17 (5-3-23)

500 кг
50 кг

б/бег
21

LUVENA - Любофоска 5-10-15 
NPK (Ca, S) 5-10-15 (12.5-30) 

500 кг
50 кг

б/бег
24

LUVENA - Любофоска 4-12-12
NPK (Ca, S) 4-12-12 (14-29)  

LUVENA - Любофоска 3,5-10-20
NPK (Ca, S) 3.5-10-20 (12.5-25.5) 

LUVENA - Любофоска 3,5-14-16 
NPK (Ca, S) 3.5-14-16 (10-19) + Cu 0.1%, Mn 0.2% 

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

LUVENA - Любофоска Зернові
NPK (Ca, S) 4-10-18 (12.5-26) + Cu 0.1%, Mn 0.2% 

LUVENA - Любофос Кукурудза
NPK (Ca, S) 5-10-21 (2-18.5) + B 0.09%, Zn 0.2%

LUVENA - Любофос Ріпак 
NPK (Ca, Mg, S) 3.5-10-18.5 (2-2.5-14.5) + B 0.2% 

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

LUVENA - Любофос Буряк
NPK (Ca, S) 3.5-10-21 (2-14.5) + Na 2.2%, B 0.2%

LUVENA - Любофос PK 
PK (Ca, S) 14-24 (3-6.5) 

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

LUVENA - Любофос 5-10-25
NPK (S) 5-10-25 (15)

500 кг
50 кг

б/бег
24

LUVENA - Любофос Картопля
NPK (Mg, S) 3.5-7-25 (2.5-19.5)

LUVENA - Любофос Безхлорний 
NPK (Ca, Mg, S) 3.5-10-15 (2-2.5-27.5) 

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
20

АЗОТНІ ДОБРИВА (Польща)
К-ть на 
палеті

Тара

GRUPA AZOTY - САЛЕТРОСАН 26, гр. 
N - 26%, S - 13% (NH4 - 19%, NO3 - 7%, SO3 - 32.5%)

GRUPA AZOTY - СУЛЬФАТ АМОНІЮ, гран./кр. (AS21 macro) 
N - 21%, S - 24% ((NH4)2SO4 - гранула >1.6 мм, повністю розчинна!)

GRUPA AZOTY - СЕЛІТРА З ДОЛОМІТОМ, гр. 
N - 27% (NH4 - 13.5%, NO3 - 13.5%), MgO - 4%, CaO - 2%

500 кг б/бег

500 кг б/бег

GRUPA AZOTY - САЛЕТРОСАН 30, гр.
N - 30%, S - 6% (NH4 - 17.5%, NO3 - 12.5%, SO3 - 15%) 500 кг б/бег

500 кг б/бег

ФОСФОРНІ ДОБРИВА ГРАНУЛЬОВАНІ 
(Польща)

К-ть на 
палеті

Тара

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ простий
P2O5 - 19%, CaO - 20%, SO3 - 32%

SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ простий з бором і цинком 
P2O5 - 19%, CaO -16%, SO3 - 28%, B - 0.2%, Zn - 0.2%

LUVENA - СУПЕРФОСФАТ простий
P2O5 -19%, CaO -25%, SO3 - 31.5%

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
21

500 кг
50 кг

б/бег
24

КАЛІЙНІ ДОБРИВА
(Польща, Бельгія)

К-ть на 
палеті

Тара

LUVENA - ХЛОРИД КАЛІЮ гр.
K (Ca, Mg, S) 40 (4.5-4-13)

СУЛЬФАТ КАЛІЮ крист. (Tessenderlo Group, Бельгія)
K2O - 51%, SO3 - 46% (порошок, зерно до 0.4 мм)

LUVENA - СУЛЬФАТ КАЛІЮ гр.
K (Ca, Mg, Na, S) - 14 (15,5 - 6 - 4,4 - 42)

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

25 кг 49

СІРЧАНІ ДОБРИВА (Польща)
К-ть на 
палеті

Тара

SIARKOPOL - СІРКА гранульована з бентонітом (Wigor S)
S - 90%, бентоніт  - 10% (гранула 2-4 мм)

SIARKOPOL - СІРКА гранульована
S - 99,95% (гранула 0,5-1,5 мм)

SIARKOPOL - СІРКА мелена з мінеральною олією
S - 98,0% (зерно - не більше 0,125 мм)

SIARKOPOL - СІРКА мелена
S - 99,85% (зерно - не більше 0,063 мм)

1000 кг
25 кг

б/бег
40

1000 кг
25 кг

б/бег
40

25 кг 40

25 кг 40

СУЛЬФАТИ МАГНІЮ КРИСТАЛІЧНІ 
(Польща)

К-ть на 
палеті

Тара

INTERMAG - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO3 - 32% (кристал 2-5 мм)

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний
MgO - 16%, SO3 - 32% (кристал 0.5-1.5 мм)

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЄВО-НАТРІЄВИЙ
(MgSO4+Na2SO4) MgO -16%, Na2O -13.1%, SO3 - 49.1%, Mn - 0.14%, Zn -0.1%

ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЮ одноводний
MgO - 23%, SO3 - 46%, Mn - 0.035%, Zn - 0.013% (мікрокристал) 25 кг 40

25 кг

25 кг

25 кг

40

48

40

СУЛЬФАТИ МАГНІЮ ГРАНУЛЬОВАНІ 
(Польща)

К-ть на 
палеті

Тара

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 21%, SO3 - 36%

SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з мікроелементами
MgO - 23%, SO3 - 33%, B - 0,1%, Zn - 0,02%

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul Power 
MgO - 22%, SO3 - 38%

FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul
MgO - 18%, SO3 - 38%

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ 
MgO - 16.1%, SO3 - 34.1%

ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з цинком
MgO - 17%, SO3 - 35%,  NH4- 2%, CaO - 2%, B - 0.1%, Zn - 0.1%

LUVENA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ
MgO - 16%, SO3 - 17%

ДОБРИВА З КАЛЬЦІЄМ (Польща)
К-ть на 
палеті

Тара

SIARKOPOL - WAP MAG гр.
CaO -28%, MgO -16%, SO3 -10%

SIARKOPOL - WAP MAG з мікроелементами гр.
CaO-28%, MgO-16%, SO3-10%, B-0.1%, Cu-0.1%, Zn-0.1%, Mo-0.012%

500 кг
50 кг

б/бег
24

500 кг
50 кг

б/бег
24

Agro Liedmann - Крейда гр.
CaCO3 95-98%

Agro Liedmann - Сульфат кальцію гр.
CaO 30-35%, SO3 40-45%

500 кг
50 кг

б/бег
25

500 кг
50 кг

б/бег
25

500 кг
25 кг

б/бег
40

500 кг
25 кг

б/бег
40

500 кг
25 кг

б/бег
40

500 кг б/бег

1000 кг б/бег

1000 кг б/бег

500 кг
50 кг

б/бег
24

(096) 743-67-32, (098) 292-52-52, (067) 791-66-27, (095) 605-06-04, (050) 370-10-69
79021, м. Львів, вул. Петлюри 37А, (032) 245-55-75
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A1

На сьогоднішній день соняшник є однією з найприбутковіших сіль-
ськогосподарських культур України. Саме тому спостерігаємо високу на-
сиченість цією культурою сівозмін у південних та південно-східних облас-
тях. Однак, при вирощуванні соняшнику, однією з головних проблем є 
боротьба із бур’янами в польових умовах. В багатьох країнах світу така 
культура як соняшник не вирощується саме через відсутність ефективних 
засобів боротьби із небажаною рослинністю. 

Основні системи захисту посівів соняшнику:
 • традиційна технологія вирощування;
 • технологія Express;
 • технологія Clearfield.
Визначальним фактором вибору системи захисту соняшника для 

українських господарств є рівень загрози з боку рослини-паразита - 
вовчка соняшникового (Orobanche cumana). В регіонах, де більшість по-
лів заражені вовчком, технологія Clearfield є найбільш оптимальним ви-
бором з огляду на ї ї ефективність. Натомість за незначного поширення 
чи повної відсутності цієї рослини-паразита більш рентабельним може 
бути вирощування гібридів соняшнику за класичною технологією. Тим 
більш, що сьогодні в українському агросекторі відмінно себе зарекомен-
дувала низка вітчизняних гібридів соняшнику, призначених для вирощу-
вання саме за традиційною технологією. Це гібриди Всеукраїнського на-
укового інституту селекції: Атілла, Заграва, Український F1 та Українське 
сонечко, генетичний потенціал яких дає змогу стабільно збирати від 30 
ц/га і більше, залежно від ґрунтово-кліматичних умов. Традиційна техно-
логія дозволяє вирощувати соняшник будь-яких сортів та гібридів у різ-
них ґрунто во-кліматичних зонах з певними особливостями застосування 
хімічних засобів захисту в конкретних умовах. Ця технологія передбачає 
застосування ґрунтових гербіцидів згідно з рекомендаціями виробників 
препаратів.

Найбільш відомими і поширеними хімічними діючими речо-
винами ґрунтової дії є: 

1. Ацетохлор. Перевага: найбільш доступний за ціною препарат. Не-
доліки: короткий період ґрунтової дії, неповний спектр контрольованих 
бур’янів, можлива фітотоксична дія після зливових опадів, або на перезво-

ложених ґрунтах. Препарат вимагає обов’язкової заробки в ґрунт, незадо-
вільно контролює бур’яни в умовах сухого верхнього шару ґрунту, застосо-
вується тільки досходово.

2. Прометрин. Переваги: широкий спектр контролю дводольних, 
придатний для використання на всіх типах ґрунтів, довготривала пролон-
гована ґрунтова дія, може вноситися в бакових сумішах з іншими препара-
тами. Недолік: обмежений контроль злакових бур’янів.

3. Пропізохлор. Перевага: широкий спектр контролю злакових та 
дводольних бур’янів, подовжена пролонгована ґрунтова дія, можливість 
використання по сходам культури, не потребує заробки в ґрунт, виключає 
прояв фітотоксичності, немає обмежень в сівозміні. Недолік: велика норма 
витрати робочого розчину.

4. S-метолахлор та тербутилазин. Переваги: комплексний кон-
троль основних однорічних бур’янів, тривалий період захисної дії (6-8 тиж-
нів), відсутність фітотоксичності на соняшник і сою порівняно з гербіцида-
ми на основі ацетохлору, відсутність проблем післядії та резистентності. 
Недолік: при зливових опадах, в місцях підтоплення та при потраплянні на 
листя соняшнику можливе пригнічення чи загибель проростків.

За дотримання всіх вимог до технології застосування ґрунтових гербі-
цидів можна забезпечити якісний контроль однорічних дводольних та зла-
кових бур’янів в посівах соняшнику.

Доречно згадати за міжрядний обробіток ґрунту в посівах соняшнику 
при застосуванні будь-якої технології вирощування. Цю технологічну опе-
рацію ще називають «сухим поливом», оскільки рихлення ґрунту в міжряд-
дях забезпечує часткове знищення бур’янів і руйнування ґрунтових капіля-
рів, через які випаровується волога. 

Звертаємо увагу, що будь-який технологічний процес повинен бути 
спрямований на отримання максимального урожаю зерна. Тому вибір тех-
нології залишається за агровиробником.

Впродовж останніх років високу рентабельність вирощування показу-
ють гібриди, Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС), призна-
чені для вирощування за класичною технологією – Атілла, Заграва, Україн-
ський F1 та Українське сонечко. Для них характерна стабільна врожайність 
в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

№
 п

/п

Назва гібриду
Вегетаційний 

період
Потенціал 

врожайності (т/га)
Середня врожайність в 

зоні Степу (т/га), 2017 р. 
Середня врожайність в зоні 

Степу, зрошення (т/га), 2017 р.
Середня врожайність в зоні 

Лісостепу (т/га), 2017 р
Середня врожайність в 

зоні Полісся (т/га), 2017 р.

1 Український F1 105-108 дн. 5,2 1,54 3,47 2,95 3,25

2 Українське сонечко 90-95 дн. 4,2 1,49 3,13 2,59 3,61

3 Заграва 100-108 дн. 5,2 1,45 3,41 2,67 3,27

4 Атілла 95-100 дн. 5,2 1,63 3,45 2,84 3,56

Українське сонечко належить до ультраскоростиглих посухостій-
ких гібридів соняшнику, призначених для вирощування на усіх типах ґрун-
тів. Придатний для висіву після збору ранніх зернових, пожнивно, забезпе-
чуючи пристойний другий врожай на тому ж полі (до 2,5 т/га). Потенціал 
врожайності Українського сонечка сягає 4,2 т/га, а середня врожайність 
впродовж багатьох років вирощування склала 3,41 т/га. Зазначимо, що гі-
брид характеризується високою посухостійкістю, стійкістю до іржі, фомо-
зу та сірої гнилі. 

Особливістю гібриду Заграва є його висока конкурентна здатність 
у відношенні до бур’янів на ранніх етапах розвитку рослин. Вегетаційний 
період Заграви становить 100-108 днів. Потенціал врожайності гібриду – 
5,2 т/га, вміст олії становить 50-52%. Досить важливою є висока нектарна 
продуктивність Заграви, що розширює можливості господарств, які його 
вирощують. Цей гібрид має високу посухостійкість та є генетично стійким 
до фомозу, іржі та сірої гнилі. Завдяки високій холодостійкості даний гі-
брид рекомендується для ранніх строків сівби.

Український F1 - це ранньостиглий гібрид, вміст олії в насінні яко-
го сягає 51%. Зафіксована під час випробувань середня врожайність Укра-
їнського F1 становить 3,5 т/га, хоча потенціал гібриду сягає 5,2 т/га. Гібрид 
характеризується високою стійкістю до полягання та осипання, посу-

хостійкий та добре опирається практично усім найпоширенішим захворю-
ванням соняшнику, особливо іржі. Український F1 придатний для екстен-
сивної технології вирощування.

Цікавою і вже перевіреною новинкою компанії ВНІС є ультраран-
ній гібрид Атілла, період вегетації якого становить 95-100 днів. Голов-
ною перевагою Атілли є надзвичайна стійкість до хвороб та стресових 
факторів, що разом із невибагливістю до типів ґрунту робить його ба-
жаним гостем на полях усіх регіонів України, особливо на Півдні, врахо-
вуючи те, що даний гібрид стійкий до 6-ти рас вовчка. При цьому гі-
брид має високу натуру зерна, істотний потенціал врожайності, і, що 
важливо, під час випробувань показав чудові результати. Гібрид Атілла 
характеризується високою адаптивністю, тобто здатністю гібрида да-
вати високий урожай в різних зонах і за різних умов. Середня врожай-
ність склала 3,92 т/га у зоні достатнього зволоження (Житомирська, 
Київська, Львівська обл.) та від 2,04 до 3,45 ц/га у лісостеповій та сте-
повій зонах (Черкаська, Полтавська, Луганська, Миколаївська та Хер-
сонська обл.).

Тому гібрид Атілла, разом із Загравою та Українським сонечком, 
може стати основою класичної технології вирощування соняшнику у 
будь-якому господарстві.

КЛАСИКА – ЗАВЖДИ В МОДІ Особливості вирощування соняшнику  
за класичною технологією

ТОВ «АПК ВНІС» • Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)
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A1

Интенсивная технология возделывания зерновых пред-
полагает получение высокой урожайности с учетом клима-
тических и почвенных условий, а именно с учетом содержа-
ния элементов питания в почве и выноса их культурой. 
Потенциальная урожайность современных сортов зер-
новых, даже риса, составляет до 150 ц/га. Эффективное 
сочетание достижений науки в области агрохимии, нанотех-
нологий и микробиологии, высокая чистота удобрений и их 
сбалансированный состав, подбор удобрений на основании 
почвенной и растительной диагностики для каждого кон-
кретного поля и хозяйства, позволяют сегодня при передо-
вой агротехнике получать практическую урожайность зер-
новых 85-156 ц/га, сои – 55-100 ц/га на поливе и 40-62 ц/га 

на богаре. Это уже современная реальность, за которой 
стоит кропотливый труд ученого и крестьянина. Надо доба-
вить, что и современные орудия агротехники для сбереже-
ния и накопления влаги и борьбы с сорняками нехимиче-
ским способом – борона-мотыга ротационная во всех, а 
особенно в стрессовых условиях (засуха, заморозки) – про-
сто незаменимы. Об этом хорошо знает, например, фермер 
Власовец Н. И. (тел. (067) 630-54-10). А наша цель: предо-
ставить земледельцам возможности и преимущества 
современной системы питания и защиты от болезней, 
сорняков и ряда вредителей, которая реально обеспе-
чивает существенное повышение урожайности – без 
химического засилья и с меньшей себестоимостью.

Препараты комплексной технологии АБК решают мно-
жество остроактуальных проблем при выращивании. Так, 
проблема фосфорного питания озимой пшеницы в том, 
что она имеет низкую способность в усвоении фосфора из 
почвы при высокой потребности в этом элементе. По клас-
сике оптимальная доза фосфора для получения урожая 
зерна до 100 ц/га составляет 120-170 кг/га. У зерновых 
культур в условиях фосфорного голодания растения сла-
бее кустятся, верхушки листьев коричневеют и отмирают, 
вегетация завершается раньше — и с меньшим количе-
ством и качеством урожая. Но вот с помощью АБК — са-
мая свежая иллюстрация после нелегкой перезимовки 
на фото 4 (ранневесеннее применение АБК) — агропро-
изводители сохраняют и приумножают потенциал сортов 
Одесской селекции в Николаевской области.

АБК – технология высоких  
и качественных урожаев при любой погоде

Автор АБК Притуляк В.П., эксперт – академик Грицаенко З.М. www.agroprofi.info, vpagro51@gmail.com, (067) 404-63-99, (097) 386-08-50

1 2 3 4

1. 25.06.2016 - сорт Скаген Агрофон, внесено 670 кг удобрений (без АБК), урожай - 64 ц/га
2. 25.06.2016 - сорт Скаген Агрофон с АБК в июле, урожай 1-го класса - 88 ц/га,  

Киевская обл., Белоцерковский р-н.
3. 2.07.2016 - Интенсив АБК – будет еще не самый лучший урожай - всего 130 ц/га! 

Все еще впереди!
4. 19.03.2018 - с АБК осенью и вновь весной с АБК и КАСом - фото 4

На данных фото представлены еще не самые лучшие результаты –  
и работа над достижением максимально высоких и качественных урожаев продолжается.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ ПРЕПАРАТА

Биоглобин был создан в конце ХХ века доктором фарм. 
наук, профессором Г. Г. Шитовым как лекарственный 
препарат для использования в медицине и ветеринарии. 
Впоследствии было установлено его эффективное приме-
нение в растениеводстве как стимулятора роста и развития 
растений.

Препарат имеет органическое происхождение, посколь-
ку получается из плаценты животного по специальной техно-
логии промышленным способом. Содержит в своем составе 
полный комплекс незаменимых аминокислот, полипептиды, 
аминосахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в 
сбалансированном для живой природы составе.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Применение Биоглобина в растениеводстве обусловле-
но наличием в нем полного набора аминокислот и пептидов, 
которые позволяют растениям нормализовать и увеличить 
синтез всех необходимых белков, в результате чего увели-
чивается урожайность и повышается качество выращен-
ной продукции. При применении Биоглобина в растениях 
ускоряется деление клеток, что способствует нарастанию 
биологической массы. В частности, ускоряется процесс 
образования корневых волосков на корневой системе, 
увеличивается ее всасывающая способность, что в дальней-
шем повышает эффективность использования растениями 
питательных веществ из почвы и минеральных удобрений.

Предпосевная обработка семян способствует повы-
шению энергии их прорастания. Опрыскивание посевов в 
первый период вегетации стимулирует вегетативный рост 
и развитие растений, а опрыскивание в период формиро-
вания урожая повышает показатели качества продукции.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от культуры для предпосевной обработки 
семян расходы Биоглобина составляют 0,5-1,0 л/т. Возмож-
но его сочетание в смеси с химическими протравителями 

или бактериальными препаратами. Расход рабочего рас-
твора – 8-10 л на 1 т семян.

Для разового опрыскивания посевов доза Биоглобина 
составляет 0,5-1,0 л/га, а при двукратном применении (в 
разные фазы вегетации) – 0,3-0,5 л/га препарата за каждый 
прием. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.

Положительное действие препарата проявляется даже 
при одной предпосевной обработке семян или разовом 
опрыскивании посевов, но наибольший эффект обеспе-
чивается за счет сочетания обоих способов.

Во влажные годы Биоглобин в большей степени влияет 
на повышение урожайности, а в засушливые – на качество 
продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Озимые зерновые: Четырехлетние испытания в ин-
ституте и в фермерских хозяйствах показали, прежде 
всего, стабильную урожайность по сравнению с контролем 
независимо от погодных условий, высокую экономическую 
эффективность применения препарата и самое главное – 
повышение показателей качества зерна!

Озимые крестоцветные (рапс, горчица): По резуль-
татам испытаний самые высокие показатели урожайности 
на рапсе составили 25-30%.

Яровые зерновые: Предпосевная обработка семян и 
опрыскивание посевов дают максимальный старт и раз-
витие вегетативной массы растений. Даже две обработки 
дают прибавку 15-20%.

Бобовые (горох, соя и др.): Предпосевная обработка 
семян + опрыскивание посевов в фазу бутонизации – клю-

БИОГЛОБИН 

РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Утвержден Госкомиссией Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Р. А № 02194, А № 01689)

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В. Я. ЮРЬЕВА НААН • ООО НПФ «МЕДБИОКОМ»
A1
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чевые фазы для повышения урожайности на 25%.
Подсолнечник: Предпосевная обработка семян + опры-

скивание посевов от появления 2-4 до 7 пар листьев уско-
ряют развитие корневой системы и формируют мощное 
развитие зеленой массы растений.

Картофель: Четырехкратная обработка дает прибавку 
урожайности на 40-60%. В отдельных регионах применение 
Биоглобина дает возможность собирать 2 урожая за сезон.

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

Виноград: Обработка во время появления завязи + 
через каждые 2-3 недели вместе с внекорневой подкор-
мкой и защитой от болезней – гарантированно повышает 
урожайность на 40%. По исследованиям многочисленных 
хозяйств на сегодняшний день признан самым эффектив-
ным стимулятором роста растений по винограду.

Плодово-ягодные культуры: Во время появления 
листвы + в конце цветения по завязям. Эти основные обра-
ботки дают не только повышение урожайности на 50%, но и 
самое главное – получение экологически чистой продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С 2008 г. по настоящее время в Институте растение-
водства им. В. Я. Юрьева НААН ведутся исследования по 
изучению влияния регулятора роста и развития растений 
Биоглобин на урожайность и качество сельскохозяйствен-
ных культур, разрабатываются способы повышения эффек-
тивности применения препарата.

Результатами исследований установлено, что примене-
ние Биоглобина в посевах озимой пшеницы способствовало 
росту урожайности зерна во влажные годы на 20-31% , а 
в засушливые – на 7-12% по сравнению с контролем. При 
этом в засушливые годы повышались показатели качества 
и классность зерна.

Более подробную информацию по применению  
Биоглобина в технологиях выращивания  
сельскохозяйственных культур узнавайте  

по телефонам: (067) 712-24-05; (095) 725-22-62
Адрес производителя: ООО НПФ «Медбиоком, 
ЛТД», г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.

Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства» 
внесен в Государственный реестр Украины в качестве регуля-
тора роста и развития растений (Свидетельство о госрегистра-
ции № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, 
ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины №188975 от 
14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 - 31644253 - 002: 2006.
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Кукурудза – одна з найважливіших зернових куль-
тур. Висока потенційна урожайність за відносно низьких 
витрат на виробництво обумовлюють її широке розпов-
сюдження. У світовому виробництві зерна їй належить 
майже 30%. А площі посіву сягають 20%. Кукурудза від-
різняється низьким транспіраційним коефіцієнтом, адже 
на формування 1 кг сухої речовини вона споживає води 
на 18% менше озимої пшениці та на 55% менше ніж со-
няшник. Крім того, кукурудза гарний попередник для 
ярих зернових культур.

Широкий асортимент гібридів кукурудзи з різними 
термінами вегетації та високим генетичним потенціа-
лом урожайності дозволяє отримувати високі урожаї 
практично в усіх погодно-кліматичних умовах України, у 
тому числі і малосприятливих умовах Степу.

Проте, не зважаючи на значне підвищення серед-
ньої урожайності зернової кукурудзи в Україні впродовж 
останніх 10-15 років, рівень продуктивності її значно від-
стає від урожайності розвинених країн (США, Канади, 
Італії), де середня урожайність сягає 84-94 ц/га. Разом з 
тим, на фоні середньої урожайності в Україні в межах 
60 ц/га, окремі сільгоспвиробники отримують урожаї 
зерна кукурудзи без зрошення по 100 і більше центнер. 
Зрозуміло, що важливим елементом урожайності явля-
ються досягнення селекції у створенні високопродуктив-
них гібридів та їх толерантності до малосприятливих 
умов, проте чи не найбільше значення має організація 
правильного, оптимального живлення рослин, забезпе-
чення їх необхідною кількістю поживних макро- (NPK), 
мезо- (Mg, S) і мікроелементів (бор, цинк, марганець, 
мідь, молібден, залізо та інші). За різними джерелами на 
формування 1 тонни зерна кукурудзи разом з побічною 
продукцією вона потребує 24-32 кг азоту, 10-14 кг фос-
фору, 24-32 кг калію, по 6-10 кг кальцію і магнію, 3-4 кг 
сірки, а також 10 г бору, 14 г міді, 110 г марганцю, 81 г 
цинку, 0.9 г молібдену і інших мікроелементів.

Необхідну кількість азотних, фосфорних, калійних 
добрив , а також сірки і магнію для формування прогно-
зованої урожайності визначають за результатами агро-
хімічних аналізів ґрунтів та з урахуванням умов, що 
впливають на доступність елементів живлення росли-

нам. Як правило, фосфорно-калійні добрива, а також 
половину загальної потреби азоту вносять восени під 
основний обробіток ґрунту. По 10-15 кг фосфору і калію 
доцільно вносити стрічковим способом при посіві куку-
рудзи, з розміщенням добрив на відстані 4-5 см збоку і 
глибше від залягання насіння, оскільки добрива токсич-
ні для молодих проростків, що призводить до їх загибелі 
і зрідження посівів. Другу половину азотних добрив до-
цільно вносити прикоренево у міжряддя при досягненні 
рослинами висоти 20 см. Як свідчить практика, найкра-
щим азотним добривом для кукурудзи є карбамід.

Повну дозу азоту в карбаміді вносять за 10-12 днів 
до посіву в передпосівну культивацію, або сівалками. Це 
необхідно для нейтралізації шкідливого для рослин біу-
рету, що міститься у карбаміді. Правильно внесений і 
зароблений у ґрунт карбамід пролонговано забезпечує 
потребу рослин в азоті, завдяки чому часто відпадає по-
треба у додатковому прикореневому підживленні. Ос-
таннім часом все більшої популярності набуває практи-
ка застосування як джерела азоту карбамідно-аміачної 
суміші (КАС). КАС у кількості 30-60 кг д.р. азоту вносять 
обприскуванням ґрунту під передпосівну культивацію 
(важливо КАС заробляти в ґрунт аби уникнути втрат 
азоту у вигляді аміаку), а також двічі прикоренево роз-
ливними трубами в таких же нормах у фазах розвитку 
рослин до 4-х листків (19-22) і до змикання рядків (22-32). 
Додатковим ефективним джерелом поповнення потре-
би рослин в азоті є листкові підживлення карбамідом, 
концентрацією 6% фізичної ваги добрива разом з мікро-
елементами та пестицидами.

Найбільш чутливими мікроелементами для кукуру-
дзи являються цинк, марганець, бор, мідь. Рослини та-
кож добре реагують на листкові підживлення фосфором, 
магнієм, сіркою, особливо на початку свого розвитку.

Слід звернути увагу на те, що рослини впродовж 
вегетації у різні фази розвитку споживають неоднакову 
кількість елементів живлення і не у стабільному співвід-
ношенні їх між собою. Динаміка споживання азоту, фос-
фору, калію та магнію, та їх співвідношення між собою в 
окремі фази розвитку наведені у таблиці (у % до повно-
го споживання).

Фаза розвитку N Р2О5 К2О MgO
Співвідношення                                                                       

N  Р2О5 К2О MgO

1-5 листків 25 15 26 26 1 0.65 1,13 1,15

6-13 листків 22 15 37 15,5 1 0,69 1,68 0,7

Викидання волоті - цвітіння 32 25,7 30 19 1 0,79 0,91 0,58

Молочна стиглість 2 23 3 16,5 1 11,5 1,5 8,25

Повна стиглість 19 21 4 23 1 1,05 0,2 1,18

Всього 100 100 100 100 - - - -

Відповідно до динаміки використання (потреби) 
рослинами кукурудзи елементів живлення необхідно 
використовувати відповідні схеми листкових піджив-
лень у критичні фази розвитку, що забезпечує значне 
підвищення урожайності зерна.

Найбільш критичними для кукурудзи є фаза 3-5 
листків, коли завершується формування вегетативних 
частин стебла. В подальшому на верхівці пагона закла-
дається вісь волоті, а у пазухах листків майбутні качани 
та зачатки листків їх обгортки. У ці фази коренева си-

МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПІДЖИВЛЕННЯ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

A1
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стема мало розвинена і не здатна забезпечити у повно-
му обсязі відносно високу потребу рослин в елементах 
живлення. Особливо важлива доступність фосфору, 
азоту, цинку, а також магнію і сірки. Тож позакореневе 
живлення рослин у фазі 4-5 листків складом цих еле-
ментів у значній мірі впливає на продуктивність майбут-
нього урожаю.

У фазі 7-9 листків - до появи волоті відбувається 
формування пилкових зерен в пиляках і зачатків ко-
лосків, закладається кількість зерен в ряду. Особли-
вість цього стану полягає в інтенсивному споживанні 
елементів живлення і великому впливі на озерненість 
качанів, а відтак - і на майбутній урожай. Листкове під-
живлення комплексом мікроелементів з високим вміс-
том марганцю, бору, цинку, а також сірки, магнію і азоту 
значно впливає на величину та якість урожаю. Практика 
застосування листкових підживлень кукурудзи в госпо-
дарствах – клієнтах компанії ТОВ «Південьнасіньсер-
віс» за схемами, розробленими її спеціалістами, свід-
чить про високу їх ефективність. Так, в агропідприємстві 
ПП «Агропрогрес» (Бобровицький район, Чернігівська 
область) у 2012 р. вирощували гібрид кукурудзи PR 39 
Н32 на площі 3.1 тис.га із застосуванням мікродобрив 
Нановіт компанії «Агровіт Груп» (Польща-Україна) за 
схемами підживлення, запропонованими фахівцями 
ТОВ «Південьнасіньсервіс». Основний обробіток грун-
ту – оранка. За 12 днів до посіву внесено по 225 кг кар-
баміду на 1 га сівалками. Листкові підживлення на пло-
щі 79 га виконувались двічі – у фазі 5-6 листків і фазі 
8-9 листків. За 2 підживлення було внесено 7,49 кг азоту, 
0.9 кг магнію, 1.84 кг сірки та 411 г фосфору, 144 г цинку, 
160 г бору, 24 г марганцю, 13 г міді, 0.9 г молібдену та 130 
г гумінових і фульвових кислот. Отримана урожайність 
на цьому полі – 124 ц/га.

На площі 3070 га проведено 1 листкове підживлен-
ня мікродобривами Нановіт у фазі 5-6 листків. При цьо-
му було внесено 3,68 кг азоту, 460 г магнію, 920 г сірки, 
102 г цинку та 130 г гумінових і фульвових кислот. Уро-
жайність склала 112 ц/га.

На контрольній площі розміром 15 га у фазі 5-6 
листків вносили лише 8 кг карбаміду (3.68 кг азоту) і от-
римали урожайність 97 ц/га. Отже, за два підживлення 
приріст урожайності відносно контролю склав 27 ц/га 
(27.8%), а на площі з одним підживленням – 15 ц/га 
(15.5%).

У ФГ «Добробут» (Кривоозерський район, Микола-
ївська область) у 2016 р. кукурудза вирощувалась на 
площі 180 га. Висівався гібрид PR-37-H-01. Основний 
обробіток ґрунту – глибока оранка, під яку було внесено 
N24P24K24, а у передпосівну культивацію – 150 л КАС32 
(48 кг N). В перше листкове підживлення у фазі 5 лист-
ків застосовували мікродобрива Нановіт фосфорний, 
Нановіт моно Цинк та сульфат магнію.

Друге листкове підживлення виконано у фазі 8-9 
листків мікродобривами Нановіт Мікро, Нановіт моно 
Бор, Нановіт моно Марганець та сульфат магнію. За 
два підживлення було внесено 9,9 кг азоту, 411 кг фос-
фору, 109 г цинку, 90 г бору, 87 г марганцю, 6.5 г міді, а 
також 1 кг магнію і 2 кг сірки. Отримана урожайність 
107,8 ц/га при середній урожайності в господарствах 
району 59.7 ц/га.

Отже, застосування листкових підживлень високо-
якісними мікроелементними добривами, відповідно до 
результатів агрохімічної листкової діагностики рослин, 
забезпечує значне підвищення урожайності як кукуру-
дзи, так і інших культур, навіть у малосприятливих умо-
вах Степу України.

Член-корр. МАКНС Іванчук М.Д. (050) 604-11-45

 Добрива позакореневі «НАНОВІТ» поставляє  
ТОВ «Південьнасіньсервіс» та компанія «Агровіт груп», (095) 278-08-05

Назва добрива та його елементний склад (грам/літр)
Оптова ціна, $ (1 літр з ПДВ)

ємн. 1000 л ємн. 20 л

НАНОВІТ Супер (N-122 / K2O-61 / MgO-30 / B-4,5 / Cu-4,5 / Fe-0,9 / Mn-0,44 /Mo 0,024 /  
Zn-2,6 / Амінокислоти-34,9) 3,56 3,72

НАНОВІТ макро 12-4-7 (N-131/ P2O5 -48 / K2O-77 / B-0,21 / Cu-0,11 / Fe-0,22 / Mn-0,11 / 
Mo 0,05 / Zn-0,01/Амінокислоти-35,7) 3,15 3,31

НАНОВІТ моно Бор 11% (B-150 / Амінокислоти-20,5) 4,63 4,8

НАНОВІТ моно Цинк (N-72 / S-48 / Zn-102 / Амінокислоти-37,0) 3,38 3,55

НАНОВІТ моно Марганець 12% (N-38 / S-63 / Mn-155 / Амінокислоти-19,9) 4,26 4,43

НАНОВІТ моно Мідь (N-67 / S-33 / Cu-70 / Амінокислоти-33,2) 4,24 4,39

НАНОВІТ Фосфорний з мікроелементами (N-62 / P2O5-411 / B-7 / Zn-7 /  
Амінокислоти-34,0) 4,9 5,07

НАНОВІТ МІКРО У (N-51 / MgO-58 / S-50 / B-6,5 / Cu-6,5 / Fe-7,7 / Mn-12 / Mo 0,046 / Zn-6,4 /  
Амінокислоти-66,4) 4,2 4,36

НАНОВІТ Кальцієвий (CaO-210 / N-124 / MgO-9,9 / S-10,8 / B-0,6 / Cu-0,3 / Fe-2,9 / Mn-1,5 / Mo 0,02 / Zn-0,3 / 
Амінокислоти-10,9) 4,51 4,83

НАНОВІТ Молібденовий з мікроелементами (Mo-35 / B-5 / Zn-5 / Амінокислоти-49,0) 7,4 7,18

НАНОВІТАміноМакс (Амінокислоти-403 / полісахариди-1,15 / фітогормони-0,12 / N-19,6 / P2O5-11,5 / K2O-12,7 / 
MgO-1,15 / S-0,09 / B-0,12 / Cu-0,17 / Fe-0,12 / Mn-0,23 / Mo 0,07 / Zn-0,23 / Si-0,05 / Co-0,05) 10,78 11

Сульфат магнію кристалічний (MgO – 17,5%, SО3 – 35%) – 0,38 $ за 1 кг з ПДВ (пакування - мішок 25 кг)

Сульфат магнію гранульований (MgO – 17%, SО3 – 32%) – 0,39 $ за 1 кг з ПДВ (пакування - БігБег 800 кг)
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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 
+38 (096) 116 99 99,   
+38 (095) 116 99 99, 
+38 (093) 116 99 99 
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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ООО «АГРОПРАЙД»  
Тел.: (067) 112 0 112, (066) 112 0 112   

www.agropride.com.ua

Производственное предприятие «АГРОПРАЙД» предлагает универсальный модульный почвообрабатывающий агрегат ГРИФОН, 
который предназначен для выполнения широкого спектра задач и легко интегрируется в любую технологию возделывания почвы. 
ГРИФОН – это тяжелая ротационная борона-мотыга, дисковая борона Verti-Till, лущильник и лаповый культиватор для предпосевной 
или основной обработки почвы, который качественно выполняет как сплошную культивацию, так и междурядную обработку любых 
культур, практически в любой стадии роста и на любых типах почвы. Универсальность нашего культиватора достигается благодаря 
мощной двухрядной раме и быстро монтируемым кронштейнам, которые позволяют быстро, удобно и надежно разместить стойки 
с требуемыми рабочими органами и с рабочим интервалом согласно выполняемой задаче. Сменив только рабочие органы и отре-
гулировав интервал, Вы получаете новый тип агрегата под Ваши условия и задачи.

ГРИФОН РОТАЦИОННЫЙ (штригельный)

Ротационная борона ГРИФОН имеет целый ряд серьезных конкурентных преимуществ. В первую очередь необходимо отметить двухрядную 
раму, благодаря которой секции с рабочими органами могут размещаться как в один, так и в два ряда. В базовом исполнении тяжелая ротаци-
онная мотыга ГРИФОН поставляется со стойками, монтированными на задней балке, и готова к классическому использованию ротационной 
бороны — для довсходового и послевсходового боронования пропашных, технических и зерновых культур.

Основные задачи:
• Разрушение почвенной корки.
• Рыхление почвы с активным насыщением ее воздухом (микровзрывы 

обогащают почву азотом).
• Уничтожение большинства сорняков в стадии нитки.
При необходимости стойки ГРИФОНА легко и достаточно быстро можно переста-

вить в 2 ряда в шахматном или в любом другом порядке в зависимости от конкретной 
задачи. Размещение стоек в два ряда увеличивает интервал между секциями с 20 до 
40 см и дает возможность выполнять работу на полях с большим количеством рас-
тительных остатков без забивания агрегата и простоев. Очень важной особенностью 
ГРИФОНА является возможность выполнения качественной междурядной обработки 
технических культур. Все что вам нужно — это разместить стойки с нужным интервалом, 
подстроив размещение рабочих органов под необходимое междурядье.

ГРИФОН штригельный предлагается в двух вариантах исполнения стойки: подпружиненная дву-
спиральная и профильная с подпружиненным кронштейном, с возможностью регулировать рабочее усилие.

Стоит отметить и конструкцию самого штригельного диска. Диаметр диска 550 мм, состоит из легко заменяемых сегментов, отлитых из 
стали 65Г с полным циклом термообработки. Каждый из 5-ти сегментов крепится к ступице с увеличенным фланцем с помощью 2-х болтов, 
что делает наш штригельный диск очень надежным. Замена в полевых условиях в случае поломки зубьев не требует специальных навыков 
и специального инструмента, и занимает считанные минуты, что отличает его от хлипких и сложных в ремонте конкурентов как отечествен-
ного, так и импортного производства.

ГРИФОН ДИСКОВЫЙ

Дисковый агрегат ГРИФОН создан для выполнения широкого спектра 
задач — от качественного лущения стерни с вертикальной обработкой 
почвы до предпосевной подготовки с качественным выравниванием 
почвы и равномерным распределением растительных остатков в верх-
нем слое грунта. Оставленные на поверхности пожнивные остатки 
могут существенно снизить эрозию почвы, вызванную ветрами и водой, 
они помогают удерживать почвенную влагу, не давая воде испаряться. 

При дроблении остатки добавляются 
к органическому материалу зем-

ли, повышая ее плодородие 
и способность почвы 
удерживать влагу. 
Разложившиеся рас-
тительные остатки 
добавляют органиче-
ский углерод, крайне 
необходимый для 
баланса углерода/
азота и здорового 
развития растений.

Благодаря модульной конструкции, ГРИФОН дисковый может ком-
плектоваться двумя типами стоек и турбодисками разной конфигурации:

– Подпружиненная двуспиральная стойка дает дополнительный 
эффект «отбойного молотка» и повышает качество обработки почвы, 
усиливая вертикальный удар турбодиска.

– Стойка профильная с подпружиненным кронштейном с возмож-
ностью регулировать рабочее усилие.

ГРИФОН КУЛЬТИВАТОР ЛАПОВЫЙ     

Разработан как для предпосевной, так и для основной обработки 
почвы по стерне. В данном случае агрегат комплектуется культиваторной 
лапой шириной 330 мм, изготовленной из высококачественной импорт-
ной борсодержащей стали и прошедшей полный цикл термообработки.

Таким образом, покупая универсальный модульный почвооб-
рабатывающий агрегат ГРИФОН производства ООО «Агропрайд», 
Вы имеете возможность обеспечить полный цикл обработки 
почвы одним агрегатом, что существенно сэкономит Ваши 
финансовые и временные затраты.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «ГРИФОН»
A1
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Как должна работать совре-
менная система контроля высева

К сожалению, даже современные 
сеялки не способны обеспечить своим 
владельцам качественный высев се-
мян. Сошники и семяпроводы засоря-
ются во время работы, что приводит к 
появлению «просевов» на поле. Ис-
править ситуацию после посевной 
практически невозможно, поэтому ис-
пользование надежной системы кон-
троля высева является сегодня обяза-
тельным условием.

– Раньше приходилось останав-
ливаться и проверять работу сеялки 
в конце поля путем просыпания зер-
на через сошники. Это отнимает вре-
мя, силы, не обнаруживает частич-
ное забивание семяпровода и 
уменьшение нормы высева. Особен-
но часто сошники сеялки GASPARDO 
CORONA засорялись при посеве яч-
меня, – рассказывает Андрей Ярос-
лавович Великий, управляющий ООО 
«Вам Агро» (Львовская область).

Аналогичные проблемы возника-
ют и в других хозяйствах. 

По словам руководителя ФХ «Де-
метра К» Юрия Николаевича Крохмаля 
(Николаевская область) засорение 
сошников при посеве и зерновых, и 
пропашных культур представляло со-
бой серьезную проблему, о которой уз-
навали уже после получения всходов.

– Хорошим решением стала уста-
новка на наши сеялки (пропашную 
SPM-8 и зерновую SZM NIKA-4М) со-
временной отечественной системы 
контроля высева СКВ «RECORD». Во 
время работы, получая информацию о 
текущем состоянии высева, быстро 
обнаруживаем проблему и устраняем 
ее, – объясняет Юрий Николаевич.

СКВ «RECORD» разработана в 
Украине херсонским предприятием 
ООО «Трак». Компания предлагает си-

стемы контроля высева для пропаш-
ных и для зерновых сеялок отечествен-
ных и импортных производителей.

Как работают обе системы?
СКВ «RECORD» на зерновых се-

ялках контролирует поток высева по 
каждому семяпроводу и при отклоне-
нии (на 10-15%) выводит на экран ава-
рийное сообщение. Кроме того ото-
бражается засеянная площадь, идет 
контроль: числа оборотов вентилятора, 
скорости агрегата, уровня семян и удо-
брений в бункерах.

– Скажем так, иностранные систе-
мы подобного рода, которые присут-
ствуют на рынке, стоят примерно в 
три-четыре раза дороже. К тому же, 
они не обеспечивают достаточное ка-
чество контроля высева и функционал, 
доступный в СКВ «RECORD». Мы ча-
сто даем довольно большую норму вы-
сева по зерновым (до 340 кг/га), что 
приводит к забиванию семяпроводов, 
и система справляется на отлично, – 
утверждает Андрей Ярославович из 
ООО «Вам Агро».

СКВ «RECORD» на пропашных 
сеялках помимо упрощенного режима 
«сеет/не сеет» имеет целый набор важ-
ных функций:

- определение текущей «нормы вы-
сева» в пересчете на погонный метр и 
на гектар;

- определение «двойников» и «про-
пусков»;

- подсчет количества высеянных се-
мян поштучно по каждой секции и се-
ялке в целом;

- измерение засеянной площади;
- распределения семян в ряду;
- скорость работы посевного агрегата;
- сохранение данных в памяти системы.

Датчик высева контролирует всю 
зону пролета, не создавая препят-
ствий для семян. Оптические элемен-
ты дат чика считают только семена, 

пропуская посторонние частицы зем-
ли, песка и т.д. по размеру меньших, 
чем семена, из-за применения изменя-
емой «чувствительности» датчиков 
высева. Управление системой проис-
ходит нажатием символов на сенсор-
ном 7-ми дюймовом экране в прочном 
металлическом корпусе.

Руководитель ФХ «Тетерев» (За-
порожская область) Виктор Виталье-
вич Тетерев уже более 10 лет исполь-
зует различные системы контроля 
высева. Однако среди них он в лучшую 
сторону выделяет разработку ООО 
«Трак» – СКВ «RECORD».

– Здесь все продумано и доступно 
для механизатора. Большой экран, на 
котором видно, что происходит – си-
стема контроля сразу же указывает на 
отклонения от установленных параме-
тров высева. Мне не нужно находиться 
рядом и контролировать работу меха-
низатора. Как руководитель я полно-
стью спокоен и в любой момент могу 
проверить показатели качества посе-
ва, сохраненные в памяти системы (10 
полей до 500 га каждое). Поэтому эти 
системы я самостоятельно установил 
на сеялки: GASPARDO SP 8, SZM 
NIKA-4М и VEGA-8. Точность и каче-
ство работы системы контроля высева 
находятся на самом высоком уровне, – 
считает Виктор Витальевич.

Таким образом, использование 
СКВ «RECORD» является хорошим 
решением для выполнения каче-
ственного посева различных культур 
и как результат – получение высоких 
урожаев!

Иван Бойко

Гарантия на СКВ «RECORD» 18 меся-
цев. Проводится послегарантийное обслу-
живание. Возможен выезд в хозяйство 
сервисных специалистов для монтажа, на-
стройки и обучения персонала.

СЕЕМ БЕЗ ПРОПУСКОВ И ОСТАНОВОК  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ «RECORD»

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

market@seeding.com.ua

г. Херсон,  
Бериславское шоссе, 2-В

www.seeding.com.ua 

Отдел сервиса:  
(098) 000-10-67, (050) 390-10-50

service@seeding.com.ua

A1
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Фермеры каждый год сталкиваются с одной и той же 
проблемой – как повыгоднее реализовать своё родное 
зерно, выращенное нелёгким повседневным трудом.

Есть множество вариантов решения вопроса с выра-
щенным зерном, но самым рациональным является его 
обработка собственными усилиями. 

Очистка и сушка зерна так же важны, как и его вы-
ращивание. 

Сушка зерна в его себестоимости занимает самое 
важное место. Посудите сами: почти половина всего до-
хода от произведённого зерна заложена именно в его 
сушке. Продать очищенное и высушенное зерно гораздо 
выгоднее, чем сырое. 

Компания B2B-Agro производит теплогенераторы, ко-
торые предназначены для получения горячего воздуха в 
процессе сгорания твердого топлива.

Зерносушилка  на твердом топливе даст Вам возмож-
ность: 

- сушить зерно на любом виде твердого топлива;
- быстро запустить Ваш объект;

- получить высокую продуктивность и качество сушки;
- снизить себестоимость сушки.
Альтернатива для сушки зерна – это Зерносушил-

ки с теплогенераторами.
Также подсоединяем к Зерносушилкам наши те-

плогенераторы, предлагаем зерносушилки под име-
ющиеся у клиентов теплогенераторы

Как высушить зерно 
не «высушивая» собственные карманы

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168 

тел. +38 (096) 116 99 99,  
+38 (095) 116 99 99,  
+38 (093) 116 99 99.  

E-mail : pk@b2b-agro.com,  
http://www.b2b-agro.com 

A1

МОДУЛЬНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
ПОЛЕКСДРАЙ это:
  экономия топлива; 
  окупаемость за 2 месяца сушки;
  быстрая доставка и монтаж;
  корпус из нержавейки;
  автоматика  

 Schneider Electric;
  гарантия 2 года.
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Головною особливістю борони є особлива 
адаптивна конструкція зубів. Вона дозволяє 
утворювати мікровибух при виході з ґрунту, 
завдяки чому борона ефективно розпушує його 
і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового 
коріння. Дані функції перетворюють її на неза-
мінний агрегат для досходового і післясходового 
боронування посівів будь-яких типів польових 
культур (зернових, просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги 
корисно при вирощуванні всіх просапних куль-
тур, 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 об-

робку ґрунту по міжряддю! Пошкодження 
рослин при проході нашої борони не переви-
щує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших 
знарядь такого типу.

Робочі вузли борони-мотиги «АЯКС» ство-
рюють ідеальні умови для початкового роз-
витку кореневої системи рослин;

– мульчують верхній шар ґрунту, руйнуючи 
ґрунтову 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 зубо-
вих борін неможливе!

Борона-мотига ротацiйна «АЯКС» 
на базі австрійської технології  

від українського виробника ТОВ «СОПТАЙМ»,  

робота якої заміняє використання хімії!

A1

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

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).

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

Тел.: (096) 806-31-30 – Кравченко Олексiй Вiкторович, 
тел.: (066) 119-77-77, e-mail: kravchenko1212@gmail.com
Більше інформації на нашому сайті: http://borona-motyga.com

– 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 ме-
трових — причіпний.

ТОВ «СОПТАЙМ» є виробником боро-
ни-мотиги «АЯКС», тому Ви гарантова-
но отримаєте ідеальне поєднання ціни 
та якості продукції!
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У кожному куточку України існують 
сади, які вже десятками років не 
обробляються і, відповідно, не пло-

доносять. Під такими садами «гуляють» сотні 
тисяч гектар дуже плодючих ґрунтів по всій 
державі. Здебільшого, ці землі взяті в оренду 
місцевими фермерськими господарствами, 
та як у приказці: «тяжко нести, шкода ки-
дать». Оренда платиться щорічно, жодного 
прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для 
власника, орендаря, держави. Корчування 
старими методами (екскаватор, бульдозер, 

«ватага» робітників із бензопилами) не є 
ефективним. Лише кілька гектар на місяць, 
гори коріння, яке ще треба утилізувати, ями 
на полі, величезні витрати на пальне і за-
робітну плату. І, що найголовніше, — втрата 
безцінного часу. Та і ніхто не гарантує, що 
ніде не пропустили пня, а як наслідок — 
обірвані корпуси плугів та культиваторів.

Приватне підприємство «Агрорем-
маш-Плюс» опанувало новітній метод 
розкорчовування старих садів. Це — муль-

чування. Для роботи використовуються спе-
ціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.
Етап перший:
Повалення та подрібнення дерев і ча-

гарників над поверхнею ґрунта. Фреза 
валить та перемелює дерева до 25–30 см 
в діаметрі на щепу, залишаючи її на поверхні. 
Звісно, ми рекомендуємо великі дерева зрі-
зати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от 
кущі та «неліквідну деревину» раціонально 
залишити в полі у вигляді мульчі.

Етап другий:
Подрібнення пнів і коріння. На цьому 

етапі фреза заглиблюється на 20–25 см, 
можливо і більше, в залежності від типу 
ґрунту, і перемелює пні і коріння, перемі-
шуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому 
етапі проходить попереднє вирівнювання 
та прикотування катком. Суцільна обробка 
виключає можливість залишених пнів на 
всю робочу глибину.

А що потім? А потім достатньо вирівняти 
поле бороною і можна приступати до сіяння 
будь-яких культур. Щепа, що залишаєть-
ся в шарі ґрунту, за рік-два розкладається 
в органічне добриво.

В залежності від стану ділянки, продук-
тивність складає до 2 га за робочу зміну.

Окрім садів, можна корчувати занедбані 
поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення 
ЛЕП, нафтогазопроводів.

У підсумку Ви матимете вже найближ-
чим часом повністю готову ділянку для ви-
рощування будь-яких культур. Мінімальні 
витрати коштів, часу та «нервів». І, як на-

слідок, — прибуток вже у наступному сезоні.
Звертайтесь до спеціалістів підприєм-

ства для детального розрахунку вартості 
розкорчовування. Кожна ділянка унікальна, 
навіть у одному саду, тому для виведення 
остаточного кошторису, необхідно оглянути 
об’єкт.

Для Вас це можливість збільшити свій 
земельний банк за рахунок введення в екс-
плуатацію занедбаних земель.

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: (096) 464–73–93
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

КОРЧУВАННЯ СТАРИХ САДІВ

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. Після

 Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. Після

Seppi Multiforst в роботі

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017. 
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orientway2017@gmail.com         www.orientway.com.ua            Тел.: (050) 351-32-77

«Реализовав проект 
комплекса цветосортировки, 
мы смогли наполнить  
ТМ «Вишуканий смак» 
новым содержанием»  
 В.Д. Глодан,  
ТМ «Вишуканий смак»

Конечно же, основным 
результатом работы 
цветосортировочного комплекса 
является качественный продукт. 
Имея в своем распоряжении 
высокотехнологическое 
оборудование, компании 
«Ориент Вей» легко оправдывать 
ожидания клиента.
Со временем компания открыла 
для своих клиентов широкий 
потенциал мультизадачности 
оборудования. Сегодня для пере-
работки разных видов сырья уже 
не требуется специальных видов 
оборудования. Большинство 
предприятий, установив цвето-
сортировочный комплекс, легко 
закрывают сезонные производ-
ственные задачи и с легкостью 
переходят на очистку  
другого сырья.

«Когда мы приняли 
решение очищать зерновые 
соседним фермерам, сразу 
забыли, что такое простой 
предприятия.  
Фотосепаратор работает – 
люди зарабатывают»    
Директор ЧНПП «Агронадия»

Позже, одним из часто задаваемых 
вопросов стала потеря полезного 
продукта после переработки на линиях 
очистки. Многие украинские аграрии 
и по сей день используют устаревшие 
вибросита и воздушные сепараторы, 
а количество потерь продукта после 
линий не дает покоя штатным 
экономистам. Решение проблемы 
сотрудникам «Ориент Вей» пришло 
с первым подобным запросом.  
После проработки системы обратной 
сортировки, стало возможно сделать 
чистым не только продукт, но и отход.
На сегодня реализованы проекты 
и на специфическое сырье. 
Цветосортировочные комплексы 
«Ориент Вей» чистят стекло, пластик, 
замороженные ягоды, разные виды 
орехов и кофе, и даже продукты 
с цветовым сходством.

«Мы поставили 
задачу, «Ориент 
Вей» реализовал 
проект, который 
окупается и приносит 
результаты.  
Ничего лишнего»    
Доля С.Н., «Агроэксперт»

В свое время компании 
«Ориент Вей» доверили 
работу над качеством 
продуктов торговых марок 
«Сан Саныч», «Семки», 
«Рошен», «Юзовские», 
а также более  
60 других компаний.  
Реализация сложных 
разноплановых проектов 
принесла компании самое 
важное – опыт и знания 
для решения Ваших задач. 

Компания «Ориент Вей» 
ценит Ваше стремление 

развиваться и растет 
вместе с Вами.

«Чистый продукт – принципиальная основа моего дела»    В.Д. Глодан, ТМ «Вишуканий смак»

Все, от владельца малого бизнеса до крупных производителей снеков, едины в желании улучшать свое производство. 
Интересно, что подходы у каждого разные. Специалисты компании «Ориент Вей» ежедневно сталкиваются с самыми 
необычными задачами сортировки сырья.

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ – БОЛЬШОЙ ОПЫТ РЕШЕНИЙ

A1
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Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи 
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

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

1. Все з одних рук: нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, ори-
гінальна 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 за-
пасні 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. Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).

6. Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту дви-
гуна) зі знижкою до 50%.

7. Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).

8. Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.

9. Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім зони АТО та АР Крим).

10. 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 ро-
боти – від 1 року).

A1
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КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

         (0552) 48-52-33
         (050) 396-30-10
         (050) 434-30-10
         (067) 494-19-20

progress-k.com.ua

...якщо якість для Вас   має значення!  

         
         (
         (
         (

prog

ХЕРСОН
ПРОГРЕСхрестовини

захисні елементи карданного валу
вилки, муфти, ширококутні шарніри
профільні труби
перехідники


