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Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! 
                      ПРОДАВАЙТЕ!  
                                   ПОКУПАЙТЕ! 

WWW.AGROONE.INFO
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
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ТОВ «АПК ВНІС» • Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)

– Вродило так само, як і скрізь у нашому регіоні. Опадів майже не було, 
і що? Ми взяли по 50 центнерів кукурудзи, що й сусіди. Різниця лише в тому, 
що ми заплатили за посівну одиницю удвічі більше…

Трапляються і зовсім відверті висновки на кшталт: «більшість площ у 
нас під німецькими сортами пшениці, а все інше – під українськими. Першу 
нагодували донесхочу, а під нашу майже нічого не дали. Так само із оброб-
ками ЗЗР. Тим не менш, результат «на круг» і там, і там однаково чудовий – 
за 80 ц/га. Щиро кажучи, не знаю, чого наші власники так мало площ засіва-
ють вітчизняним насінням…».

Саме так найчастіше і відбувається: чимало агровиробників за звичкою 
не довіряє вітчизняній селекції, і вкладає кошти у площі під таким насінням, 
якщо воно навіть таки придбане, за залишковим принципом. Вродить – то 
добре, не вродить – то таке діло, ми на ньому багато не втратимо! І водночас 
уперто шукають нових стабільних сортів та гібридів, і на жаль, не так часто, як 
варто було б, звертають увагу на українське насіння. І даремно, оскільки на 
відміну від деяких інших споріднених галузей, вітчизняна селекційна наука 
ніколи не простоювала, і після певного затишшя середини 90-х років, змогла 
якісно оновитися. І в першу чергу – завдяки новим, вже ринковим підходам.

Прикладом успішної бізнес-моделі української селекції є 
Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС). Розпочатий 
ще 1991 року приватний проект зі створення конкурентоспро-
можних на світовому рівні вітчизняних сортів та гібридів насіння 
широкого спектру культур, сьогодні виходить на максимальну 
потужність. В лінійці ВНІС є створений та апробований за найсу-
часнішими світовими стандартами посівний матеріал соняшни-
ку, кукурудзи, ріпаку, пшениці, жита, ячменю, цукрових та кор-
мових буряків, а також насіння таких нішевих культур як спельта, 
тритикале та ін. 50 га селекційних розсадників, 150 га випробу-
вальних полів, і понад 30 фахівців, які займаються безпосеред-
ньо селекцією! Дослідники ВНІС застосовують усі відомі сьогод-
ні методи створення вихідного матеріалу та нових стабільних, 
високоврожайних і стійких до стресових умов середовища сортів 
та гібридів. Це класична селекція, методи редагування геному, 
метод ДНК-маркерів, в тому числі і технологія CRISPRCas та ін.

У кожної селекційної школи повинна бути власна «родзинка» – одна чи 
декілька фірмових переваг. Сортам та гібридам ВНІС притаманні дві ключові 
особливості.

Перша – висока адаптивність до регіональних ґрунтово-кліматичних 
умов. Тут не поділяють сорти та гібриди на «степові» чи «лісостепові», а ство-
рюють нові, які здатні реалізувати свій потенціал у кожному регіоні України.

Друга ключова особливість продукції ВНІС – висока стійкість до фіто-
токсичних явищ, зокрема до дії та післядії найпоширеніших видів гербіцидів.

В арсеналі Всеукраїнського наукового інституту селекції зареєстрова-
но 11 гібридів, 1 сорт соняшнику олійного напряму та 1 сорт кондитерського 
соняшнику. На фінальному етапі сортовипробування та реєстрації перебу-
ває 15 олійних гібридів соняшнику, у тому числі й високоолеїнові гібриди з 
вмістом олеїнової кислоти в олії до 96%! Враховуючи їх високі посухостійкі 
характеристики та унікальну стійкість до імідазолінонів та трибенурон-мети-
лу стає зрозуміло, чому площі під гібридами селекції ВНІС зростають з кож-
ним роком більш ніж удвічі.

Серед найцікавіших гібридів соняшнику відзначимо ультраранній гі-
брид Українське сонечко, особливістю якого є короткий період вегетації 
(95 днів), гібрид посухостійкий та призначений для вирощування на різних 
типах ґрунтів. Потенціал урожайності цього гібрида 42 ц/га. Вміст олії 50-52%.

Гібрид Український F1 – потенціал урожайності 52 ц/га. Забезпечує 
стабільні врожаї за будь-яких умов. Надзвичайно стійкий проти хвороб, 
шкідників та стресів. Вегетаційний період 105-110 днів. Висота рослин 170-
180 см. Вміст олії 49-50%.

Є й гібрид Заграва, за своїми характеристиками це покращений ана-
лог F1. За потенціалу врожайності 52 ц/га має вищий вміст олії та більшу 
стійкість проти хвороб, стійкий проти вовчка раси Е. Добре реагує на вне-

сення мікроелементів.
Гібрид соняшнику Атілла впродовж останніх декількох років здобув при-

хильність аграріїв завдяки своїй стійкості до стресових умов та стабільно висо-
кій урожайності. Стійкий до вовчка раси F. За вегетаційного періоду 95-105 днів 
потенціал урожайності становить 52 ц/га, вміст олії 51-52%. Має потужну коре-
неву систему, завдяки чому стійкий проти вилягання та посухи. Значна перева-
га Атілли — відсутність потреби внесення високих доз азотних добрив.

Гарно себе зарекомендували гібриди соняшнику, стійкі до 
гербіцидів групи імідазолінонів. Серед них флагман ВНІС – гібрид Ар-
магедон, в якому поєднано два типи захисту від ураження вовчком. Це гене-
тична стійкість до вовчка та можливість провадити хімічний контроль із вико-
ристанням гербіцидів імідазолінонової групи. Потенціал урожайності 53 ц/га, 
вегетаційний період 105-110 днів, вміст олії 50%. Відрізняється потужним 
відгуком на своєчасне внесення добрив, унікальною посухостійкістю та дає 
гарні врожаї як при повному вологозабезпеченні, так і при нестачі вологи.

Карлос 105 – гібрид помірно інтенсивного типу з добрими темпами 
росту на початкових етапах розвитку, гнучкий до строків посіву. Відрізняєть-
ся дуже високою посухостійкістю та, що важливо, гарним запиленням за 
високих температур, які настають під час цвітіння при пізніх строках посіву. 
Це сприяє отриманню високих та стабільних урожаїв за будь-яких умов при 
потенціалі врожайності 50 ц/га та вмісті олії 48-50%. Відрізняється дуже ви-
сокою стійкістю проти хвороб. Стійкий проти вовчка раси Е.

Карлос 115 – простий гібрид інтенсивного типу. Має високий потен-
ціал урожайності (52 ц/га), особливо на потужних родючих ґрунтах. Вегета-
ційний період становить 115 днів. Гібрид можна відзначити високою стійкі-
стю проти посухи та вилягання, а також стійкістю проти вовчка раси Е. Вміст 
олії 52%.

Гібриди соняшнику Дракон, Матадор та Сонячний настрій 
стійкі до гербіцидів на основі трибенурон-метилу.

Дракон є ранньостиглим простим гібридом, що має високу стій-
кість проти хвороб та стресових умов середовища. Вегетаційний період 
103-107 днів. Гібрид має унікальну посухостійкість та високу стійкість про-
ти полягання.

Матадор – високоврожайний простий гібрид з підвищеною стійкістю 
проти хвороб та шкідників. Потенціал урожайності 49 ц/га та вміст олії 50-
52%. Добре переносить помірну посуху та стійкий проти вовчка раси F. Зав-
дяки цьому є ідеальним для вирощування в умовах Півдня України.

Сонячний настрій. Це простий гібрид з вегетаційним періодом 103 
дні. Придатний до екстенсивної технології вирощування. Має швидкий роз-
виток на початкових етапах росту, що забезпечує високу конкурентну спро-
можність у посівах з бур’янами до внесення трибенурон-метилу. Надзвичай-
но стійкий проти хвороб, шкідників та стресових умов.

Гібриди кукурудзи Всеукраїнського наукового інституту се-
лекції – це передусім пластичність, посухостійкість та здатність забезпечу-
вати високий стабільний урожай навіть на низькому агрофоні. Скажімо, такі 
гібриди як Амарок чудово протистоять цілій низці захворювань кукурудзи, 
а гібриди лінійки Гран разом з тим відзначаються швидкою вологовіддачею. 
Взагалі кукурудза ВНІС показала себе особливо добре впродовж останніх 
посушливих років, у тому числі навесні 2017 року з її вбивчими для посівів 
приморозками.

На завершення констатуємо відому істину – рентабельність виробни-
цтва завжди залежить від такого простого поняття як співвідношення «ціна/
якість». Бажано, щоб перший показник був якомога нижчий, ну а другий – 
вищим. Завдяки тому, що науково-виробнича база ВНІС знаходиться в Укра-
їні, витрати на рекламу є мінімальними, а продуктивність праці – високою. 
Це дає змогу вітчизняній селекційній установі пропонувати чи не найприва-
бливішу ціну на ринку. І це – за гарантованої якості продукції дійсно світово-
го рівня. Саме так: за українською селекцією наше майбутнє, оскільки фун-
даментальний підхід до справи, яскравим прикладом якого є Всеукраїнський 
науковий інститут селекції, завжди забезпечить провідні позиції в плані 
співвідношення ціни, якості та потенціалу врожайності.

УРОЖАЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ З СЕЛЕКЦІЇ
На перший погляд, український ринок посівного матеріалу давно розподілений на користь відомих світових брендів. 

Більшість дистриб’юторів воліє працювати із чудово розрекламованими виробниками, переконуючи в тому й керівників гос-
подарств. Усе логічно: гучне ім’я та блискуче підготовлені демонстраційні ділянки не дають підстав сумніватися в успіху. 
Однак, якщо поспілкуватися ближче з агрономами, то чимало з них відверто скажуть, що той чи інший розрекламований сорт 
чи гібрид так і не зміг виправдати сподівань.

A1
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Підприємство працює з 2011 року.
На сьогоднішній день працює 4 камери, продук-
тивність кожної камери 32 т компосту, що скла-
дає 9 тонн печериць (готової продукції).
Площа ділянки – 1.4 га обгородженої території.
Знаходиться на відстані 35 км від м. Львів.

Технологічні камери: 4 шт. по 180 кв.м
Холодильна камера: на 3 т готової продукції
Побутові приміщення: 30 кв.м
Офісні приміщення: 15 кв.м
Електроенергія: ТН 250 кВА
Водопостачання: Шахтний колодязь
Котельня: 2 котли по 99 кВт (тверде паливо)
Каналізація: очисні споруди
Система вентиляції: кондиціонування

ПРОДАЄТЬСЯ ГРИБНА ФЕРМА

Адреса: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Долиняни. Тел.: (093) 118-84-74

200 000 кг печериць на рік. Ціна – $160 000
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НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ АГРОЗАХІД
Про дієвість регуляторів росту 

рослин виробництва ТОВ «Високий 
врожай» при допосівній обробці на-
сіння ми вже писали. Тут ми дамо 
оцінку економічній ефективності на-
ших препаратів при їх комплексному 
використанні: обробці насіння з на-
ступним обприскуванням посівів. На-
гадаємо, що регулятори і в першому, 
і в другому випадку вносяться в бако-
вих сумішах із засобами захисту.

Основу наших препаратів стано-
вить збалансований комплекс біоло-
гічно активних речовин природного 
походження. Для врахування особли-
востей конкретної культури до неї до-
дають відповідні інгредієнти. 

Із нашої номенклатури в агротех-
ніці польових культур використову-
ють такі препарати

Агростимулін® - при вирощуван-
ні зернових і зернобобових культур;

Бетастимулін® - при вирощуван-
ні цукрових буряків;

Зеастимулін® - при вирощуванні 
кукурудзи

Трептолем® - при вирощуванні 
олійних культур.

Вегестим® і Домінант® - остан-
ні розробки наших фахівців, препа-
рати з підвищеною ефективністю. 
Вегестим® відрізняється тим, що до 
його складу крім біологічно активних 
речовин входять мікроелементи у хе-
латній формі та кріопротектор.

Регулятор росту Потейтин® ви-
користовують при вирощуванні кар-
топлі.

За даними багаторічних ви-
пробувань в різних агрокліматич-
них зонах України і Казахстану, 
сільськогосподарській практиці, 
комплексне застосування регуля-
торів росту рослин виробництва 
ТОВ «Високий врожай» підвищує 
врожайність сільськогосподар-
ських культур на 15-25% та поліп-
шує якість продукції. Зокрема, на 
0,5-1,5% зростає вміст білка і клей-
ковини в зерні пшениці, на 1-3% 
вміст олії в насінні ріпака і соняш-
ника, на 0,5-1,2% цукристість коре-
нів буряків.

Витрати регуляторів росту на об-
робку насіння та дворазове обпри-
скування посівів пшениці становлять: 
Агростимуліну – 27,5 і Вегестиму – 
162,5 мл/га, а їх середня вартість в 
нашій дилерській мережі відповідно 
87,1 і 1199,2 грн. 

За вказаних норм витрат регуля-

торів росту затрати на транспорт при 
їх застосуванні незначні, а завдяки 
використанню їх у бакових сумішах, 
окремі витрати на внесення відсут-
ні. Внаслідок, загальна сума коштів 
на застосування регуляторів росту 
практично дорівнює вартості самого 
препарату.

Комплексне застосування регуля-
торів при вирощуванні пшениці забез-
печує прибавки врожаю на рівні 4 ц/га 
при врожайності 30 ц/га на контролі. 
З ростом врожайності до 50-60 ц/га 
і вище величина прибавки зростає 
до 7-9 ц/га (вища цифра відповідає 
Вегестиму). Середня закупівельна 
ціна на пшеницю 2-го класу в поточ-
ному маркетинговому році становить 
5700 грн/т. За такої умови 1 грн, ви-
трачена на Агростимулін, приносить 
від 26,2 до 45,8 грн доходу, а 1 грн, 
витрачена на Вегестим - від 11,4 до 
26,6 грн. Врахуємо також, що після 
внесення Вегестиму грунти збага-
чуються мікроелементами.

Окупність регуляторів на інших 
культурах вище, тому що вони ма-
ють норми висіву менші ніж колосові 
зернові, а їх посіви обприскуються 
регуляторами росту, як правило, 
один раз.

Найбільш істотно регулятори рос-
ту впливають на врожай рослин, які 
вирощують для споживання їх веге-
тативної маси або продуктів її пере-
робки.

Наприклад, використання Бета-
стимуліну загальним об’ємом 20 мл/га 
(вартість 51,8 грн) для обробки насін-
ня і обприскування посівів цукрових 
буряків, збільшує збір цукру на 6 ц/га 
(закупівельна вартість 6240 грн). А ви-
користання Потейтіну з загальним 
об’ємом д.р. 0,6 г/га (вартість 77,8 грн) 
для обробки бульб і обприскування 
посівів підвищує врожай картоплі на 
3 т/га (закупівельна вартість не менше 
7500 грн).

В сумі витрат на вирощування 
сільськогосподарської продукції 
кошти на застосування регулято-
рів росту не перевищують 2-3%. 
За цих умов підвищення рента-
бельності дорівнює підвищенню 
врожайності. Тобто, обов’язкове 
використання регуляторів росту 
при обробці насіння з наступним 
обприскуванням є ефективним 
способом підвищити рентабель-
ність рослинництва на 15-25%.

A1

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
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Проблема стресу завжди викликала інтерес у людей. Але ще 
більший інтерес становить те, що стрес може виникати не тільки у 
людей і тварини, але і у рослин.

Найбільш поширеними факторами, несприятливими для рослин, 
є: посуха, високі і низькі температури (екстремальні для рослин), 
надлишок води і солей у ґрунті, нестача кисню (гіпоксія), дуже висока 
або низька освітленість, присутність в атмосфері шкідливих речовин, 
іони важких металів, порушення технологічних процесів (передозування 
або застосування неякісних пестицидів). Для вирішення даних проблем 
вітчизняним виробником ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» випускається 
регулятор росту рослин «АКМ», який відноситься до групи 
антиоксидантів фенольного типу.

Основа препарату - полімерні компоненти, що підвищують кількість 
зв’язаної води в клітинах рослин на 15% вже через три години, а через 24 
години кількість зв’язаної води підвищується в 2-3 рази, що дає можливість 
рослині не реагувати на температурні перепади, які навесні бувають в 
межах 16-18 градусів. В умовах ґрунтової та атмосферної посухи 
спостерігається зменшення швидкості водного струму, знижується 
інтенсивність транспірації та підвищується обводненість тканин.

«АКМ» дозволяє нівелювати наслідки гербіцидного стресу, 
скоротити час негативного впливу до 2-3 днів. Контакт з гербіцидом - це 
завжди стрес-вплив. У культурних рослин спочатку порушується обмін 
речовин, відбувається накопичення амінокислот і цукрів. Після більш-
менш тривалого періоду пригнічення, активується система відновлення 
та ферменти, більш повноцінно протікають процеси фотосинтезу, 
поліпшується сприйнятливість добрив. Все це разом сприяє посиленню 
росту рослин і підвищенню врожайності. Механізм дії «АКМ» полягає в 

блокуванні пошкоджених клітин, тим самим розриваються ланцюги 
порушень, гальмується окиснення ліпідів і поява токсичних продуктів, 
що дає змогу рослинам швидше стабілізувати обмін речовин. Досвід 
застосування препарату підтверджує високу його ефективність. 
Препарат має пролонговану дію на рослину на весь вегетаційний період.

«АКМ» підвищує врожайність на 15-30% та сприяє 
поліпшенню якості продукції.

Препарат можна застосовувати в бакових сумішах з інсектицидами 
та фунгіцидами та рідкими мінеральними добривами, але в кожному 
конкретному випадку слід перевіряти на сумісність. Для виведення 
рослин зі стресового стану рекомендуємо провести обробку одним 
препаратом «АКМ».

«АКМ» – швидке виведення зі стресу

З питань придбання та використання звертайтеся до виробника: ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»
Тел.: (067) 633-97-87, (067) 633-62-88. E-mail: imptorgservis@ukr.net • Сайт: http: //www.imptorgservis.uaprоm.net

Негативний вплив гербіцидів  
на кореневу систему кукурудзи

Коренева система  
після обробки АКМ

Рятуючи  
РОСЛИНИ!

A1



10

се
м

е
н

а
, С

З
Р

, у
д

о
б

р
е

н
и

я
“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.

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

A1

 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%) – 0,45 $ за 1 кг з ПДВ (пакування - мішок 25 кг)

Сульфат магнію гранульований (MgO – 17%, SО3 – 32%) – 0,40 $ за 1 кг з ПДВ (пакування - БігБег 800 кг)

Посів соняшника у цьому році за календарем 
надзвичайно ранній і проходить в особливих умо-
вах за високих температур та переущільненого 
верхнього шару ґрунту, коли ґрунтова волога 
швидко втрачається. Всякі землеобробні опера-
ції активують інтенсивний винос вологи на глиби-
ні обробітку ґрунту. Отже, передпосівний обробі-
ток має бути ощадливим, з мінімальною кількістю 
проходження техніки. Це має бути комплексний 
обробіток з одночасним посівом, аби не допуска-
ти втрати вологи. Обробіток ґрунту комплексни-
ми агрегатами на глибину 3-5 см та посів насіння 
на вологе сім’яне ложе повинні забезпечити кон-
такт насіння з непорушеною капілярною систе-
мою. Азотні добрива (краще КАС) та ґрунтові 
страхові гербіциди слід внести безпосередньо 
перед посівом. Для запобігання швидкому виві-
трюванню азоту та діючої речовини гербіцидів у 
бакову суміш розчину слід додати 0.5-0.8 л біоло-
гічного полісахаридного прилипача Липосам 
(компаніїї БТУ-Центр). Він забезпечує утримання 
вологи в місті внесення ЗЗР і азоту, створюючи 
надійний екран. Гранульовані азотні добрива чи 

складні NРК краще вносити туковими сівалками 
глибше та збоку, на відстані 5 см від насіння. 
Ущільнення ґрунту в рядку виконується прикочу-
ваними катками сівалки без додаткових операцій 
(суцільне прикочування, вирівнювання ґрунту і 
т.п.) В складі азотних добрив обов’язкова присут-
ність нітратної форми, оскільки амідна і амонійна 
форми в умовах дефіциту вологи трансформу-
ються в нітрати значно довше звичайного. У той 
же час соняшник споживає азот із ґрунту від про-
ростання насіння до цвітіння, і у великих кількос-
тях. Після утворення квітів, акумульований в сте-
блах і листях азот у вигляді амінокислот 
переміщується до кошика.

Критичні умови високих температур, а інколи 
і суховії, потребують захисту ґрунту від надмір-
ного нагрівання та інтенсивного виносу вологи. 
Це потрібно враховувати при визначенні норм ви-
сіву та густоти стояння рослин, розвитку надійно-
го листкового покриття проекції ґрунту (4 кв.м 
поверхні листя на 1 кв.м ґрунту) Не обійтись без 
листкових підживлень азотом, фосфором, магні-
єм, сіркою і особливо бором та іншими мікроеле-

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА 
В УМОВАХ ВЕСНИ 2018 РОКУ В ЗОНІ СТЕПУ
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ментами, починаючи з фази 5-го листка до цвітін-
ня, коли рослини потребують найбільше поживних 
речовин і акумулюють їх у вегетативних органах. 
Зокрема в цей період соняшник споживає понад 
80% загальної потреби бору, який відіграє чи не 
найбільшу роль в розвитку рослини, забезпечую-
чи переміщення синтезованих у листях вуглево-
дів в інші органи рослин, впливає на поділ клітин 
та запліднення квіток, збільшення вмісту олії в 
сім’янках.

На перших етапах розвитку до 10-го листка у 
соняшника розвивається коренева система, яка 
на початку росту не забезпечує інтенсивне по-
глинання поживних речовин з ґрунту, тим більше 
в умовах дефіциту вологи. Особливо важкодо-
ступний бор. Для забезпечення ним рослин, його 
необхідно вносити листковим підживленням ра-
зом з азотом, сіркою, магнієм та іншими елемен-
тами, бажано мікродобривами із високим вміс-
том амінокислот як, наприклад, «Нановіт» 
Компанії Агровіт Груп (Польща-Україна) за такою 
схемою: Нановіт Мікро 1 л + Нановіт моно Бор 1 л 
+ Сульфат магнію 3 кг + полісахаридний прили-
пач 0.2 л + Карбамід 5-6 кг на 200 л води у фазі 
5-го листка. За умови застосування гербіцидів по 
вегетуючим рослинам по системі «чисте поле», 
або проявів токсичності ґрунтових гербіцидів на 
рослини соняшника, до вищенаведеної схеми 
слід додати 0. 2 л амінокислотного добрива Нано-
віт Аміно Макс для швидкого виведення рослин із 

гербіцидного стресу. Хочу звернути увагу, що всі 
добрива лінійки «Нановіт» містять велику кіль-
кість амінокислот, полісахаридів, фітогормонів, 
органічних кислот, гуматів, адаптогенів, що за-
безпечує їх відмінний стимулюючий, рострегулю-
ючий та антистресовий ефект. В цьому особли-
вість цих добрив і відміна від інших.

За дефіциту фосфору, цинку, що часто про-
являється в умовах Степу, слід застосовувати 
листкове підживлення мікродобривами: Нановіт 
фосфорний 1 л + Нановіт моно Цинк 1 л, які впли-
вають на швидкий розвиток кореневої системи, з 
додаванням сульфату магнію, прилипача Липо-
сам, карбаміду, можливо разом із ЗЗР.

Правильно визначити меню поживних речо-
вин для соняшника та підібрати їх необхідний 
склад в мікродобривах можливо за допомогою 
листкової діагностики рослин в лабораторних 
умовах, яку проводять фахівці солідних компа-
ній-постачальників мікродобрив. Тож користуй-
тесь їх кваліфікованими послугами. З мікродо-
бривами «Нановіт» Ви зможете вибороти 
додаткових 4-5 ц соняшника навіть в несприятли-
вих погодних умовах весни 2018 року. Боріться 
за урожай — поборете. Бережіть вологу, пра-
вильно «годуйте» рослини, оберігайте їх від стре-
сових подразників — і Ви неодмінно переможете.

Я щиро бажаю Вам цього.
Член-корр. МАКНС Іванчук М.Д.  

(050) 604-11-45
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Автор АБК Притуляк В.П., эксперт – академик Грицаенко З.М. www.agroprofi.info • vpagro51@gmail.com 
Тел.: (067) 404-63-99  (097) 386-08-50

Фото 4 - 25.04.2018 – Тетиевский р-н Киевской обл. Сравнение  
в пользу АБК - уже как минимум плюс 30-40 ц/га.

Фото 5 - 26.04.2018 – горох с АБК трижды (Николаевская обл., Очаковский р-н).
Фото 6 - 27.04.2018 – виноград с АБК в Очаковском р-не.
Фото 7 - 25.04.2018 – озимый ячмень с АБК, ФХ «ЛАД» (Белоцерковский 

р-н, Киевская обл).

Мы предлагаем технологию, обоснованную и проверенную в разных 
частях света, результативную при любых капризах погоды. И наш прогноз 
по поводу распространения вредоносных объектов, к сожалению, всегда 
оправдывается. К сожалению – это когда не прислушиваются к нашим 
рекомендациям и культуры не укрепляют должным образом. Каждое 
внесение композиции из 5-8 препаратов АБК – путь к гарантированному 
урожаю и высоким прибавкам. Это не реклама и не теория – поля не 
спрячешь, хотя и не каждый аграрий признается, почему дожди у всех, 
но только у него лучшее кущение и большие колоски или корзинки, или 
стручки; почему у всех засуха, а у него, опять же, большие корневища, 
колоски, стручки, корзинки и меньшая абортация. 

Не теряйте времени, чтобы не потерять тонны – применяйте АБК.

Выбирать технологию на основании фото – не всегда верно, если нет фотосессии с момента первых 
всходов. Но выбирать агротехнологию на основании только одной теории – неверно всегда.

АБК – АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКИХ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ УРОЖАЕВ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

A1

Фото 1 - 24.04.2018 – посев ярого ячменя 16.04, семена с АБК.
Фото 2 - 24.04.2018 – посев ярого ячменя 16.04, семена с АБК.
Фото 3 - 27.04.2018 – правее: с АБК в Захаровском р-не Одесской обл. - прибавка до 30 ц с га при дальнейшем 

применении АБК почти гарантирована, левее - интенсивный хим. стандарт.

1
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A1

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПОСТУ
Упродовж століть гній застосовують в якості високоефектив-

ного органічного добрива, але для збереження його поживних 
речовин потрібні додаткові заходи. Річ у тому, що гній «виро-
бляється» 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 не-
довикористання поживних ресурсів гною дорівнюють вар-
тості 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 різ-
них дозах і сполученнях, під різні с/г культури), дали можливість 
зробити такі висновки:

– спільне внесення середніх доз гною (18–20 т/га) з фосфо-
ритним 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 до-
слідах 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 доступ-
ній для рослин формі, витративши на це всього до 3 000 грн!

За основу взято фосфоритне борошно з хімічним скла-
дом: Р — 24%, Са — 40%, S — 2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn — до 4%.

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО™

СІРКА ГРАНУЛЬОВАНАСІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

та інші
мінеральні
добрива

TARNOGRAN (PK та NPK)

Сульфат магнію
гранульований та кристалічний

АПК «БЕСТА»
Тел. (097) 050-62-86, 
        (050) 109-12-30, 
        (044) 332-66-98

office@besta.com.ua                 www.besta.com.ua

АПК «БЕСТА»
Тел. (097) 050-62-86, 
        (050) 109-12-30, 
        (044) 332-66-98

office@besta.com.ua                 www.besta.com.ua

P-K-Ca-S-Mg-B-Zn-Mo-Mn-Si

K-Mg-Ca-S-Na-Si-Zn
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Наша страна издавна 
известна не только 
как житница. Так, 
животноводческая 
отрасль, с некоторыми 
исключениями, послед-
ние годы была в упадке. 
Но, как мир с каждым 
годом все больше 
потребляет украин-
ской пшеницы, так 
он требует и украинской 
говядины. Прежде все-
го, в этом нуждаемся 
мы сами. Какие реаль-
ные шаги предприни-
маются для реализации 
огромного потенциала 
отрасли, которая 

способна стать настоящим двигателем украинской экономи-
ки – в разговоре с основателем агрофирмы «Сквира Агро» Абу 
Альхадж Нур Эддин Авадалахом.

■  Нур Эддин, Ваша агрофирма уже успела стать одним из лидеров 
на отечественном рынке животноводства. Почему именно эта 
отрасль, на Ваш взгляд, заслуживает приоритетного внимания со 
стороны бизнеса и государства?

Я родился в Иордании, а в Украине живу, учусь и работаю уже 20 лет. 
У меня три высших образования: по первой специальности я врач-те-
рапевт, есть также юридическое и экономическое образование. Это 
помогает мне смотреть на тот или иной вопрос объемно, с разных 
сторон. И, как производитель и предприниматель, я вижу грандиоз-
ный потенциал мясного животноводства.
В Украине, к сожалению, ситуация с развитием животноводства до-
статочно плачевна. Страна обладает огромными ресурсами в этом 
плане, но они до сегодняшнего дня должным образом не задейство-
ваны. Посмотрите, во многих странах с развитым животноводством 
количество крупного рогатого скота, как правило, больше, чем насе-
ление. Они могут полностью обеспечивать себя продуктами живот-
новодства и очень выгодно реализовывать ее на мировом рынке, 
ведь там, несмотря на определенные колебания конъюнктуры, всегда 
существует серьезный устойчивый спрос. В Украине, с ее земельны-
ми площадями и возможностями, поголовье КРС должно было быть 
как минимум 40-50 млн. Но в реальности эта цифра составляет лишь 
около 700 тыс. голов.

■  Откуда такое несоответствие между возможностями и реальной 
картиной?

На мой взгляд, это связано с тем, что люди начинают терять веру. 
Веру в свой труд, в возможность собственными силами обеспечить 
достойное будущее, благополучие и процветание. Но так не должно 
быть.

В Украине много умных, трудолюбивых и предприимчивых людей. 
Но часто они не могут реализовать свои планы. Проблема еще 
и в том, что далеко не все предметно знакомы с передовым ми-
ровым опытом, современными подходами. И здесь информацион-
но-просветительская работа может и должна сыграть свою важную 
роль. Для обычных крестьян, небольших фермерских хозяйств это 
очень нужно и актуально.
С другой стороны, выращивать скот – это большой труд. Острые во-
просы кормовой базы, болезней, реализации продукции возникают 
каждый день. И не все готовы, знают и умеют их решать. Для кого-то 
проще развивать бизнес в торговой, строительной сфере, в растени-
еводстве (если брать аграрную отрасль) и тому подобное. Но за жи-
вотноводством – будущее. Во многих странах животноводческая 
отрасль занимает ведущие места в формировании государственного 
бюджета, работает на развитие экономики и социальной сферы.

■  И Ваша агрофирма убедительно демонстрирует потенциал 
животноводческого направления в непростых украинских 
реалиях?

Наша компания начинала с торговой деятельности по поставкам 
скота за границу, в частности, на Ближний Восток. И мы стали луч-
ше понимать специфику и нюансы украинского животноводческого 
рынка. Учитывая возможности Украины, казалось бы, что количество 
скота здесь достаточное. Но в реальности, для такой богатой страны 
его недопустимо мало. Мы можем развиваться, выращивать гораздо, 
гораздо больше. Со временем пришли к выводу, что мы способны 
не только определять перспективы, но и реализовывать их. И сами 
занялись животноводством.
Наше базовое предприятие ООО «Сквира Агро» находится в Сквир-
ском районе Киевской области. Мы молодая компания, но уже достиг-
ли серьезных успехов – за полтора года стали лидером по экспорту 
скота с Украины. И уже в этом году планируем увеличить поставки, 
как минимум еще на 35 %. Мы не занимаемся торговлей как тако-
вой, – мы занимаемся производством в Украине. Для нас важно так 
поставить животноводство в стране, чтобы заработали все совокуп-
ные факторы. Ведь выращивание скота дает импульс строительной 
сфере, производству кормов, ветеринарной продукции, логистике 
и тому подобное. Это поступления в государственный и местные бюд-
жеты, большой вклад в развитие социальной сферы, инфраструктуры 
на селе. Можно сказать, когда в селе содержат скот, это удерживает 
деревню. И это крупные инвестиционные поступления. Практически 
все работает в комплексе.
Отмечу, что производство для нас является приоритетным. Уже ра-
ботает комплекс на 5000 голов КРС. Также мы занимаемся и МРС, 
овцеводством в частности. В ближайшие месяцы поголовье только 
крупного рогатого скота должна вырасти до 8000 – и это только 
один из этапов. 
Также мы работаем с другими агрофирмами и хозяйствами, помога-
ем им с инвестициями, технологиями, реализацией продукции. Там 
тоже насчитывается около 7-8 тысяч голов КРС. И мы только начи-
наем. У нас строятся животноводческие комплексы, мы помогаем 
развивать это направление другим хозяйствам ради мощного нара-

КРС – ЖИВОЙ РЕСУРС ЭКОНОМИКИ
Как революция в животноводческом секторе Украины становится реальностью
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щивания объемов производства На сегодняшний день мы сотрудни-
чаем более чем с 400-ми хозяйствами по всей Украине.

■  С какими трудностями сталкиваются те, кто стремится развивать 
направление мясного животноводства?

Сложности и проблемные вопросы всегда существуют. Это и над-
лежащее содержание, обеспечение современными эффективными 
кормами, логистика, обеспечение качественного ветеринарного ухо-
да и безопасности. Но все это решаемо. Главное, знание своего дела, 
видение перспектив и настойчивость. Целеустремленность и настой-
чивость – это обязательные составляющие успеха в любом деле.
Следует согласовать тактические задачи и стратегическое видение, 
работать тщательно и одновременно системно, поэтапно решать те 
или иные задачи с ясным осознанием общей перспективы. И тогда 
мы сможем достичь поставленной цели, развить свой бизнес и эконо-
мику Украины. Мы живем и работаем в Украине – а это большие воз-
можности и ресурсы для развития. У нас есть такие природные и со-
циальные ресурсы, о которых многие страны могут только мечтать. И 
мы должны воплощать свои мечты в реальные экономические дости-
жения. У нас для этого есть все.

■  Что необходимо, чтобы животноводческий комплекс заработал 
на современном технологическом уровне?

Мы ищем наиболее рентабельные и эффективные в наших условиях 
способы выращивания скота. Да, мы взвешенно экспериментиро-
вали с системой кормления, выпойки телят, учитывали количество 
молока, энергии, протеина в рационе и тому подобное. Все важно, 
даже размер индивидуальных клеток для маленьких телят. В систе-
ме кормления акцент делается на правильном подборе зерновых 
кормов с учетом всех факторов. Соответствующая программа все это 
анализирует и систематизирует. Это обычный рабочий процесс.
К скотине нужно относиться по-человечески. Это живое существо, тре-
бующее соответствующей заботы на технологическом уровне. Нужно 
дать все, что ему нужно. Обеспечьте сначала надлежащее кормление, 
условия содержания, ветеринарную защиту – и вы получите каче-
ственное мясо, молоко – все, что вам нужно.

■  Позволяет ли профессиональный уровень украинских 
животноводов вывести отрасль на мировой уровень?

Конечно, подготовка современных специалистов – это один из глав-
ных вопросов. Наша агрофирма сотрудничает с учебными заведе-
ниями, предоставляет студентам новые возможности для получения 
теоретических и практических знаний, развития и самореализации. 
Молодые специалисты полны энтузиазма, как говорится, куража – 
и это очень хорошо. И вообще, в Украине специалисты есть – и очень 
хорошие специалисты. Вопрос в том, как реально задействовать их 
знания, опыт и потенциал. Специалисты должны получать надлежа-
щее вознаграждение за свой труд и достижения. А задача руковод-
ства компании заключается в том, чтобы обеспечить соответствую-
щие условия для работы и развития.

■  А как Вы оцениваете роль государства в развитии отрасли, 
непосредственной работе агропредприятий?

Можно констатировать, что многие люди ждут от государства льгот, 
дотаций и тому подобное. Конечно, государственная поддержка 
должна быть, это хорошо. Но не хорошо только на нее и рассчи-

тывать. Если мы сами не будем развиваться, то никто и ничто нам 
не поможет. А государство помогает, когда видно, что люди работают, 
хотят расти и развиваться.
Наша компания работает над ростом интереса к мясному животно-
водству. Чтобы реальная экономическая заинтересованность росла 
и в самых маленьких, и в самых крупных хозяйствах. Мы реализуем 
проекты, заключаем контракты, предоставляем соответствующую 
консультативную помощь и тому подобное. Ведь это миллиардные 
инвестиции в Украину. За рубежом, в тех или иных странах поголо-
вье составляет и по 30 или 40 млн – и подумайте, посчитайте, какие 
суммы можно привлечь?
Наши партнеры сами понимают, что такое сотрудничество – это ре-
альная работа и прибыль сегодня, уверенность в завтрашнем дне. 
Мы всегда готовы к партнерству с фермерами, агрофирмами, госу-
дарством.
За последние полгода цены на КРС мясного направления максимально 
высокие и стабильные. Ранее цены были намного ниже и волатильнее. 
Монополисты на рынке пытались диктовать свои условия, невыгодные 
для товаропроизводителей и государства. Даже те же мясокомбина-
ты думали только о собственных интересах, а не о том, чтобы ферме-
рам было выгодно заниматься скотоводством. Мы же максимально 
заботимся об интересах производителя, ведь сами им занимаемся – 
как в масштабах агрофирмы, так и в масштабах всей Украины, благо-
даря партнерским отношениям. Увеличить поголовье – это главное. Это 
первоочередная и фундаментальная задача, все должны это понимать: 
производители, переработчики, трейдеры, государство.

■  Какие аргументы в пользу сотрудничества видят Ваши партнеры?
Во-первых, это стабильность. Агропроизводитель уже знает, что он ре-
ализует выращенный скот – мы возьмем от одной головы до 10 тыс. 
Во-вторых, это хорошие высокие цены на продукцию. И в третьих, 
мы можем поддержать финансами, предоплатой, помочь, когда че-
го-то не хватает для успешной работы. Также мы обеспечиваем бес-
платное технологическое, ветеринарное сопровождение в любой 
момент. Каждый день к сотрудничеству с нами привлекаются новые 
фермеры и агрофирмы. Нужно, чтобы люди открыли глаза – а наши 
двери к сотрудничеству всегда открыты. Не нужно ждать чудес с неба 
или от государства – надо самим браться за дело. И мечты станут ре-
альностью.

■  А если немного помечтать. Каким бы Вы хотели видеть 
поголовье КРС в Украине, скажем, лет через пять?

Хотя бы миллионов 20.

■  Это реально?
Это более чем реально. В странах, где развивают животноводство, 
поголовье поднимают за год на 3-4 миллиона. Мы готовы вкладывать 
инвестиции, но вопрос не в деньгах – вопрос в людях. Они должны 
понять, что это реальный путь к хорошим доходам и благосостоянию.

■  Это не только успешный коммерческий проект. Это своего рода 
революция в животноводческом секторе и, наконец, в экономике 
Украины как великом аграрном государстве.

Верно. Многие уже так думают – и работают с нами. Хотелось бы, что-
бы их становилось все больше и больше. Мы все вместе работаем 
на себя – и на страну.

+38 (067) 473 03 37 www.skvyraagro.com



20

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.



21

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.



22

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.



23

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.



24

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №5 (28), май 2018 г.

Глубокорыхлитель «Горыныч»
Глубокорыхлитель «Горыныч» предназначен 

для выполнения основной безотвальной обработки 
почвы на глубину до 50 см. Основной задачей яв-
ляется ликвидация уплотнений (плужная подош ва, 
дисковая подошва, последствия использования гру-
зового транспорта в поле) с последующим накопле-
нием влаги в глубоких слоях почвы и обогащением 
почвы кислородом. Накопленная влага использует-
ся растениями на протяжении роста и минимизи-
рует зависимость урожайности от весен не-летних 
осадков.

Массивная, сверхпрочная рама из толстостен-
ной профильной трубы 120х120 мм делает глубоко-
рыхлитель нашего производства надежным, дол-
говечным и незаменимым помощником в каждом 
хозяйстве. Глубокорыхлитель имеет высокую прохо-

димость в полях с большим количе ством раститель-
ных остатков. Высота рамы составляет 90 см!

Наш агрегат опционально оборудуется раз-
резными дисками перед каждой стойкой, что 
дела ет его 100% вездеходом абсолютно в любых 
условиях, включая засушливые регионы с пересу-
шенными почвами. Оборудованный турбодиска-
ми Горыныч выполнит качественное рыхление с 
минимально возможными комьями. По желанию 
заказчика глубокорыхлитель может комплекто-
ваться 8-волновыми широкими турбодисками или 
узкими турбодисками типа Gherardi.

Согласно применяемой технологии почвооб-
работки, глубокорыхлитель Горыныч может ком-
плектоваться стойками Параплау, Дельтаплау и 
Дельта NT.

ООО АГРОПРАЙД тел. (067) 112 0 112, (066) 112 0 112 
agropride.com.ua

Горыныч Параплау 
выпол няет глубо-
кое рыхление по-
чвы со смещением 
пласта, что обеспе-
чивает активное 
перемешивание 
раститель ных 
остатков с почвой.

 Горыныч Дельта NT 
выполняет глубокое 
щелевание до 50 см с 
минимальным беспо-
койством поверхности 
почвы и раститель ных 
остатков, что очень 
важно при технологии 
No-till и Strip-Till. 

Горыныч Дельта-
плау вы полняет 
глубокое рыхление 
почвы с вертикаль-
ным под рывом 
и качественным 
пе ремешиванием 
раститель ных остат-
ков с почвой.

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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Директор ПСП «Зоряны» Василий Булавка:
«Эта техника мне нравится!»  

Расположенное в Кировоградской области хозяйство, площадью 1600 га, 
первым в Украине приобрело «быстрый дискатор» OTHO Gascon

A1

Сегодня в хозяйствах приобретают все большую популяр‑
ность агрегаты испанского производителя компании Gascon. 
В первую очередь, речь идет о производительных мощных 
глубокорыхлителях SS‑3F Gascon. Успешный опыт их исполь‑
зования побуждает отечественных аграриев использовать 
другие агрегаты Gascon, и, в первую очередь, легкую дисковую 
борону — дискатор OTHO Gascon.

– Испанский глубокорыхлитель работает у нас второй 
год. Дело в том, что мы уже лет 15 работаем по минимальной 
технологии обработки почвы. Регион у нас засушливый, поэ‑
тому достаточно давно мы поняли, что нужно отказываться от 
вспашки. Соответственно, за два года мы провели глубокое 
рыхление практически на всех наших полях, — рассказывает 
руководитель ПСП «Зоряны» Василий Булавка.

Василий Николаевич акцентирует внимание на том, что 
бренд Gascon не относится к числу наиболее раскрученных 
производителей техники в Украине. Тем не менее, на выбор 
именно этой модели повлияла безукоризненная репутация 
продавца — харьковского ЧП «Аста».

– У нас сложились отличные отношения с официальным 
дилером Gascon — компанией «Аста». Поэтому, когда они пред‑
ложили нам испытать испанский глубокорыхлитель, мы сразу 
же согласились. Агрегат с шириной захвата 2,5 м отработал 
уже год, сделав 500–600 га, и за это время мы ни разу не по‑
жалели о том, что его купили. Агрегатируем его с 200‑сильным 
трактором, производя обработку на глубину до 40 см. Никаких 
вопросов — все делает четко, как положено, рабочие органы 
в отличном состоянии, — говорит Василий Булавка.

Руководитель ПСП «Зоряны» уверен, что применение 
мощного глубокорыхлителя оправдано как в ближайшей, так 
и долгосрочной перспективе.

– За 15 лет на наших полях сформировались очень серьез‑
ные уплотнения. Глубокорыхлитель разрушает плужную подо‑
шву, благодаря чему усиливается циркуляция влаги и воздуха 
в почве, что благотворно сказывается на жизнедеятельности 
биоты. А, следовательно, постепенно повышается плодородие 
почвы. Я не могу сказать, что мы получили какую‑то ощутимую 
прибавку по урожайности благодаря тому, что запустили испан‑
ский глубокорыхлитель. Но сначала собрали урожай на поле, 
на котором не проводилось рыхление — и результат оказался 
неважным. Вчера зашли на другое поле, где поработал агре‑
гат — и получили более приемлемый результат, — утверждает 

Василий Николаевич.
Разумеется, что когда зашла речь о выборе новой дис-

ковой бороны для минимальной обработки почвы, руково-
дитель хозяйства заинтересовался испанским дискатором 
OTHO Gascon.

– Скажу так: агрегат мне сразу понравился, заинтересовав, 
в частности тем, что его конструкция предусматривает наличие 
зубчатых дисков двух разных диаметров ‑ 510 и 610 мм. Мы 
испытали дискатор в поле, и оказалось, что подобное тех‑
ническое решение позволяет получить ровную поверхность 
почвы под измельченными растительными остатками, которая 
требует в дальнейшем лишь одного прохода предпосевного 
агрегата. Мы взяли модель OTHO Gascon с 5‑метровым за‑
хватом — с ней также работает трактор мощностью 200 л. с. 
Агрегат способен производить поверхностную обработку 
стерни на глубину 5‑15 см, мы «вымеляем» до 5 см и аккуратно 
идем по полю, делая до 30 га на протяжении светового дня. 
Горючего на 1 га уходит немного — максимум литров 6. Причем, 
хотя дискатор прошел уже более 1000 га, рабочие органы 
в полном порядке, — отмечает Василий Булавка.

Руководитель хозяйства отмечает, что дискатор с такой 
шириной захвата лучше брать не в навесном, а в прицепном 
исполнении.

– Думаю, весной мы будем брать еще одну такую легкую 
дисковую борону, и уже прицепную. Она отлично идет не только 
по стерне пшеницы, но и, что для нас особенно важно, и по 
кукурузе и подсолнечнику, — говорит аграрий.

Отметим, что OTHO Gascon не зря получил название 
«быстрой бороны» — ее конструкция позволяет производить 
обработку почвы на скорости до 15 км/час. При этом рабочие 
органы агрегата оснащены эффективной защитой от по-
вреждений, благодаря установке пружинных амортизаторов, 
которые обеспечивают постоянное прижатие дисков к почве 
и выдерживают заданную величину заглубления, а также устой-
чивость к ударным нагрузкам. После прохождения препятствия 
диск автоматически возвращается в рабочее положение.

Как видим, дискатор OTHO Gascon — агрегат не только 
интересный, но и сделан так, чтобы его владельцы не испыты-
вали ни технических, ни агрономических трудностей во время 
эксплуатации. А значит, вовремя выполняли запланированные 
полевые операции, строго соблюдая избранную технологию 
выращивания урожая.
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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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Після посушливої осені, яка не сприяла розкущен-
ню озимої пшениці, м’яка та сніжна зима вселяла 

великі надії хліборобам на вагомий майбутній уро-
жай 2018 року. Як ніколи раніше, активно проводи-
лись підживлення озимини азотно- та сірковмісними 
добривами як по засніжених полях, так і мерзло-та-
лому ґрунту в надії на дружню прохолодну весну, ак-
тивне відновлення весняної вегетації та кущіння рос-
лин з утворенням продуктивних пагонів. Проте після 
танення снігу та раптового підвищення температури, 
на поверхні ґрунту утворилась переущільнена кірка, 
яку подекуди не змогли розрихлити сучасні ротаційні 
мотики, аеробні бактерії, які мали швидко нітрифіку-
вати переважно внесений амонійний азот у вигляді 
сульфату амонію, КАС та й аміачної селітри, задиха-
лись від браку кисню. Якщо нітратний азот з током 
води промивався на глибину як кореневмісного шару, 
так і нижче його, що частково забезпечувало потребу 
рослин у ньому, то за відсутності вологи у місті по-
глинання вбирним комплексом ґрунту амонійного 
азоту, він виявився малодоступним для рослин. 
Отже, при наявності значних запасів мінерального 
азоту у верхньому шарі ґрунту рослини відчувають 
його дефіцит. Це наче каша в глечику з вузьким гор-
лом для лисиці. Але температура висока і рослини 
швидко проходять етапи органогенезу, подекуди не 
розкущившись. Термін до початку стеблування до 
визрівання зерна (VII-XII етапи органогенезу) в таких 
умовах може бути скороченим на 20 днів порівняно з 
оптимальними умовами розвитку (78 днів замість 98). 
На 20 квітня в багатьох господарствах рослини сфор-
мували горбики колосового стрижня, яких, на жаль, 
менше 20 на рослину. При цьому, як показує листко-
ва діагностика рослин, їм бракує не лише азоту і сір-
ки, але й магнію, марганцю, цинку та інших елементів. 
Переущільнений та пересушений верхній шар ґрунту 
не дозволяє ефективно провести прикореневе під-
живлення рослин мінеральними добривами по-Буз-
ницькому. Дефіцит елементів живлення, хімічний 

стрес від внесення пестицидів викликають затяжні 
стресові ями, перешкоджаючи закладанню кількості 
колосків у колосі, яких в оптимальних умовах може 
бути 22-24, а в не сприятливих — лише 14-16 шт на 
колос. Якщо не вживати необхідних антистресових 
заходів, то в колоску може утворитися лише 1-3 квіт-
ки замість 4-5 в оптимальних умовах. Важливо, щоб 
всі квітки запліднились, а не були фертильними, в 
решті-решт все це відіб’ється на кількості зерен у ко-
лосі, яких може бути 20-25, або 50-60 шт і масі зерна 
в ньому від 0.7 чи 1.6 г/колос.

Як можемо ми допомогти рослинам побороти 
стресовий стан від голоду, жари, браку вологи тощо. 
Забезпечити їх азотом і іншими елементами живлен-
ня. Можливе застосування листкових підживлень 
карбамідом в межах 10 кг фізичної ваги добрива на 
200 л води з одночасним внесенням 3 кг сульфату 
магнію, а також мікродобрив з високим вмістом мі-
кроелементів і амінокислот, адаптогенів, гумінових 
речовин, полісахаридів, фітогормонів та інших цінних 
для рослини речовин. Бажано вносити живлення з 
ЗЗР в зменшених кількостях. Листкові підживлення 
карбамідом можливі з інтервалом в 7-10 днів. Слід за-
значити, що висока концентрація карбаміду при дефі-
циті вологи малоефективна, а іноді шкідлива. Для ви-
сокої ефективності кореневих підживлень склад 
елементів в мікродобривах повинен максимально 
відповідати потребам рослин в кожний період їх вне-
сення, що визначається листковими діагностиками 
спеціальними лабораторіями.

За порадами щодо застосування тих чи інших 
мікродобрив звертайтесь до фахівців компаній-по-
стачальників. Доля майбутнього урожаю в значній мірі 
залежить від Вашої високопрофесійної діяльності.

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

Не так сталося, як гадалося
Запитання читача:

В основний обробіток грунту під озиму пшеницю я вніс 200 кг сульфату амонію. 
По мерзло-талому грунту розкидав 120 кг аміачної селітри, але зараз колір рослин 
світліє, що вказує на брак азоту. Як це може вплинути на майбутній урожай?
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ПФ «Степаненко і К» пропонує надійну ґрунтообробну тех-
ніку власного виробництва «СТЕП-АГРО». Стрімкий розвиток 
сільськогосподарської діяльності диктує свої правила. Для до-
сягнення найкращого результату потрібно освоювати нові тен-
денції, інноваційні напрямки у вирощуванні та підібрати надій-
ну техніку, яка буде відповідати вимогам сільгоспвиробників.

ПФ «Степаненко і К» виготовляє роторний шип, який забез-
печує делікатний обробіток культури з неймовірно мінімальним 
травмуванням та дуже високою ефективністю. Чому саме шип? 
Уявіть долоню (ґрунт), по якій ви б’єте пальцем (шипом) – це ро-
бота будь-якої ротаційної борони. Ми виготовляємо загострений 
шип з круга Ø16 мм. «Удар по долоні» - мікровибух на ґрунті, шип 
розпушує ґрунт, дає повітря (азот, кисень) кореневій системі рос-
лини, викидає бур’ян (білу нитку), заробляє добрива у ґрунт, закри-
ває і зберігає вологу. Шип діє на поверхню ґрунту немов голка, яка 
під кутом 90O проколює тканину з мінімальним пошкодженням.

Стійка комплектується двома дисками, диски на 13 шипів піді-
гнуті під певним кутом або у формі лопатки.

Шипи термооброблені та суцільно зварені, що забезпечує 
цілісність на весь термін експлуатації. Наш РШ ефективно пра-
цює на швидкості від 8 до 25 км/год. В кожному диску вста-
новлено два підшипника 6205, закритих металевими кришками. 
Стійка з цільної труби 40*40*4 мм, комплектується регульова-
ною пружиною жорсткості, яка надає можливість роботи в різ-
них умовах.

Диски до стійкі кріпляться полосою 16*45 мм вільного коливан-
ня, яка забезпечує 100% копіювання поверхні поля. Кожна стійка 
та диски кріпляться з використанням калених втулок. Завдяки 
зручному кріпленню, кожна стійка легко знімається або перемі-
щається по рамі - можливість працювати по міжряддю. Агрегати 
виготовляються з євро-навіскою, що дає можливість агрегатувати 
з тракторами вітчизняного і закордонного виробництва.

РОТАЦІЙНА БОРОНА ВІД ВИРОБНИКА

Тип агрегату Навісний
Ширина захвату, м 4,2/5,6/7,0/9,3
Кількість стійок, шт 30/37/49
Кількість дисків, шт 61/60/74/98
Вага, кг 520/800/1100/1300
Агрег-ся з трак.(к.с.) 60/80/92/100

+38 (067) 897-17-55 
+38 (050) 448-33-92
+38 (04563) 9-11-52

Київська обл.,  
м. Біла Церква,  

вул. Глиняна, 100

www.stepanenkoicom.com
e-mail:agroexpo@ukr.net

СТЕП РШ-4,2

СТЕП РШ-7,0; СТЕП РШ-9,3

Роторний шип – це універсальний, надійний, ресурсозбері-
гаючий агрегат, який забезпечує обробіток ґрунту та догляд за 
культурою на всіх етапах – підготовка ґрунту до посіву, вчасне 
проростання культури, обробіток після сходів від двох стеблин 
та культури висотою до  50  см, механічну боротьбу з бур’янами,  

надання в потрібній кількості вологи та кисню, обробіток пожнив-
них залишків та зберігання вологи. Впевнений приріст врожаю 
без використання хімічних засобів.

СТЕП РШ-14
Тип агрегату Причіпний
Ширина захвату, м 14
Кількість стійок, шт 74
Кількість дисків, шт 148
Вага, кг 3700
Агрег-ся з трак.(к.с.) 140

СТЕП РШ-5,6

A1
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НЕ ТРАВМИРУЕТ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ

Конструкторско-технологическое экспериментальное предприятие ООО «КТЭП»
Тел.: (0619) 44-06-12, Моб.: (067) 614-19-49 • http://www.ktap.com.ua

Конструкторско-технологическое экспериментальное 
предприятие ООО «КТЭП» представляет Вашему  
вниманию новинку в нашей линейке продукции — 

протравливатель семян САП-20.  
Протравливатель разработан и произведен  

для предприятий аграрного сектора с учетом опыта 
ведущих мировых производителей оборудования.

САП-20 предназначен для точного нанесения жидкого протра-
вителя и жидкого инокулянта на разные виды семян. С его по-
мощью можно обрабатывать семена зерновых, бобовых культур, 
льна, риса, кукурузы и сои.

Оптимальная скорость потока до 20 т/час Протравливатель 
устанавливается на шнековый или ленточный погрузчик, кото-
рые могут поставляться в комплекте, также может подвешивать-
ся под накопителем ЗАВа.

Протравливатель состоит из: 
- аппликатора, представляющего собой цилиндрическую емкость с загрузочной горловиной, раз-

делительным конусом и форсункой, изготовленного из нержавеющей стали;
- смесителя с внутренними перегородками;
- бака с крышкой, насосом и гидроаппаратурой, закрепленных на раме.

Протравливатель семян САП-20
A1
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Перед Вами все еще стоит вопрос о выборе технологического посе-
ва под Вашу сеялку? Тогда этот очерк именно для Вас.

Прямой, мульчированный или традиционный посев возможно осу-
ществить с помощью универсальной производительной сеялки DMC 
Primera Amazone. Великолепная, удачно и оригинально сконструированная 
машина – именно так отзываются об этом агрегате ее владельцы. Ровные, 
сплошные всходы, отсутствие разрывов, отличная выдержка глубины за-
делки семян – все эти факторы в совокупности с высокой производитель-
ностью выгодно отличают DMC Primera Amazone от аналогов.

Руководитель фермерского хозяйства «Деметра» (Николаевская 
обл., Березанский район, с.Новофедоровка) Сливкин Дмитрий Валерье-
вич делится своими впечатлениями. 8 лет опыта работы по технологии 
No-Till, из них 3 года – посев с помощью DMC Primera Amazone 6000.

– С данной сеялкой мы самые первые заходим весной в ранний по-
сев. Этот год не исключение: ранняя весна, переувлажненная почва не 
стали помехой для посева. Благодаря долотовидному параллелограмм-
ному сошнику, мы можем работать как на твердых почвах, так и переу-
влажненных. Уникальная конструкция сошника снижает и предотвращает 
его забивание пожнивными остатками.

Производительность, надежность конструкции и простота в на-
стройке машины – были главными определяющими критериями при 
выборе сеялки в хозяйстве Сливкина Д.В. Удостоверившись на собствен-
ном опыте в соответствии данным критериям, Дмитрий Валерьевич 

утвердился в решении приобрести до следующего сезона широкозахват-
ную сеялку Amazone DMC Primera 12000-C – а это является лучшим пока-
зателем оценки агрегата.

Сеялка DMC Primera Amazone – конструкторская  
мысль, доведенная до совершенства!

Так что же представляет собой эта машина с технической 
точки зрения?

Не секрет, что сошник является самым важным, самым сложным и 
самым загруженным элементом сеялки. Высевающие сошники Primera 
DMC с параллелограммной подвеской с долотами DURA с «активным» 
углом атаки, гарантируют формирование расчищенной борозды для луч-
шего контакта с почвой и точной выдержки глубины укладки, при различ-
ных или изменяющихся скоростях до 18 км/час! (вверх-вниз, на развороте, 
при различной плотности почвы и т.д.) и прочих неровностях почвы.

Задний двойной каток обеспечивает возвращение почвы в посев-
ную борозду. Оптимальный контакт семян с почвой и точная глубина 
укладки являются основным условием для развития равномерных посе-

вов. Предохранительный механизм 
REVOMAT позволяет проводить на-
дежный посев также на каменистых 
почвах.

Покрытие посевного материала 
осуществляется за счет рамочных кат-
ков и штригеля Exakt или прикатываю-
щей балки. Опционально можно одно-
временно вносить посевной материал 
и удобрения. Целенаправленное вне-
сение минеральных удобрений не-
посредственно в посевную борозду 
может способствовать быстрому и 

здоровому росту молодых культур, достижению более глубоких ресурсов 
почвенной влаги u повышения устойчивости к сильной засухе.

Наконечник сошника, или «долото», спереди защищено воль-
фрам-карбидной пластиной – за счет этого наконечник имеет длитель-
ный срок эксплуатации! О чем свидетельствует работа десятка посевных 
комплексов в тяжелых условиях юга Украины.

Сеялка универсальна, качественно осуществляет посев практиче-
ски всех культур. Три различных дозирующих катушки (для больших, 
средних, малых норм высева) гарантируют серийно точное дозирование 
различных видов посевного материала от гороха и зерновых – до много-
летних трав, рапса, а также подсолнечника.

Регулировка нормы высева осуществляется с помощью бесступен-
чатого редуктора Vario (необслуживаемого), зарекомендовавшего себя 
150 000 раз (возможная норма высева – от 2 до 400 кг/га).

Объём бункера от 4200 до 6000 л для ширины захвата от 3 до 12 м. 
Возможно деление бункера разделительной перегородкой для посевного 
материала и удобрений в соотношении 3:1, а также быстрый переход из 
варианта с внесением посевного материала на вариант с внесением удо-
брений и посевного материала, и наоборот. От попадания посторонних 
примесей внутрь бункер защищен большим прочным решетом, а соответ-
ствующие колпаки защищают от пыли и влажности.

Также важным нюансом является транспортная ширина агрегата, 
которая позволяет ему передвигаться дорогами общего пользования. 
Сеялка агрегатируется как с тракторами отечественного производства, 
так и импортного. Минимальная рабочая мощность трактора – от 100 л.с.

Можно с уверенностью констатировать, что DMC Primera Amazone 
– идеальные машины для работы по низкозатратным технологиям на 
больших площадях.

Больше информации Вы можете получить у специалистов компании 
«Дойче Аграртехник» («DAT»), компании, которая более 24 лет является 
официальным дилером компании Amazone.

Официальное представительство 
«Дойче Аграртехник»  

(066) 300-18-39, (096) 796-21-33, (050) 488-75-64
e-mail: gubin.dat@gmail.com

A1
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Сотрудники компании  
«Ориент Вей» провели огромную 
работу по поиску оптимальных 
вариантов фотосепарационного 
оборудования для очистки 
Ваших продуктов, и теперь 
могут предложить Вам лучшие 
из мировых технологий и решений 
в сортировке более пятидесяти 
продуктов.

Перед поставкой оборудования 
покупателю всегда анализируются 
личные производственные 
особенности интеграции: наши 
специалисты проводят личные 
встречи с представителями 
компании, изучают производство 
и продукты, ищут неординарные 
решения в случаях, если процесс 
кажется невозможным. Все 
типы и модели фотосепараторов 
проходят технические проверки 
и предварительные испытания 
на Ваших материалах, кроме 
того могут быть дополнительно 
укомплектованы различными 
системами дополнительной очистки 
от металлов, пыли, бактерий и.т.п. 

Партнерство с производителями 
подтверждено сертификатами 
завода-изготовителя, 
которые предоставляют 
права эксклюзивного дилера, 
официального дистрибьютора 
и авторизованного сервисного 
центра.

ФОТОСЕПАРАЦИЯ — 

Уже сегодня у Вас может работать цветосортировочное  
оборудование одного из ведущих мировых производителей,  
существенно повышающее эффективность производства. 
В большинстве случаев фотосепараторы дают новый толчок  
для роста и развития любой технологической  
цепочки или линии сортировки  
и модернизации производства  
в целом.

«Ориент Вей» предлагает оборудование разных моделей и ориентирования, с возможностью 
подобрать вариант, оптимальный по производительности и цене. Достаточно обратиться 

к специалистам компании, которые всегда готовы квалифицированно ответить на возникшие 
вопросы и помочь подобрать решение для конкретных задач Вашего производства.

 orientway2017@gmail.com                www.orientway.com.ua                Тел.: (050) 351-32-77

ВАЖНЫЙ И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ, 
ОРЕХОВ И ЯГОД, А ТАК ЖЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ВОПРОС 
ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНОГО ПОДХОДА К ДЕТАЛЯМ.
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На даний час в Україні, абсолютно у всіх регіонах, 
існує величезна кількість занедбаних садів, що 
вже десятиріччями не обробляються і, звичайно, 
вже не плодоносять. На паперах – це високорен-
табельні землі, а по факту – лише збитки. Що ро-
бити? Звичайно корчувати! А як? А ось це вже за-
питання. Зазвичай це робиться наступним чином.

Бульдозер, екскаватор, безмежна кількість робочої 
сили, бензопили і трактори. Та невеличке «море» 
дизельного палива. У підсумку – 5-10 га на місяць 

(в найкращому випадку), ями до поясу та гора пнів та ко-
ренів, які ще треба якось утилізувати. Із плюсів - дрова на 
опалення і на цьому плюси закінчилися. Який же вихід? 
Фреза для корчування Seppi Multiforst!

Лісова фреза-корчувач Seppi Multiforst, або лісовий 
універсальний мульчер, здатна повністю розкорчувати 
до 2 га саду за 1 робочу зміну. А робить фреза наступ-
ним чином:

Перший прохід – повалення та подрібнення дерев  
25-30 см в діаметрі над поверхнею грунту. При цьому 
трактор рухається реверсом.

Другий прохід – заглиблення на 25 см і більше (зале-
жить від типу грунту), подрібнення пнів, коріння та каміння.

Після цих двох операцій – вже можливо запускати в 
роботу плуг, борону і навіть сівалку. Тобто, маючи 1 трак-
тор (від 200 к.с.), 1 лісову фрезу Multiforst (із робочою 
шириною 200-250 см) та одного механізатора, за 30 днів 

можливо повністю 
підготувати до 60 га 
площі. Жодних ям на 
полі, ніякої гори пнів 
та коренів. Мінімаль-
ні витрати на пальне 
та зарплатню.

За бажанням, 
можливо випиляти 
дерева на дрова для 
подальшого опа-
лення чи збуту. В 
цьому випадку про-
дуктивність фрези 
збільшиться, а кіль-
кість щепи на ділян-
ці зменшиться. Для 
цього можна вико-
ристовувати обрізу-

вач лісосмуг виробництва Агрореммаш-Плюс.
Також мульчер і обрізувач можна використовувати для 

догляду за лісосмугами і для їх звуження, для розчищення 
території під ЛЕП. Фреза здатна стабілізувати та рівняти 
грунтові дороги, повертати занедбані поля та пасовиська, 
що поросли лісом, до сівозміни.

Також хочеться додати, що компанія Seppi M має 75-
ти річний досвід із будування спеціалізованої та сільгосп-
техніки. Перший в світі лісовий ротор для мульчера було 
розроблено саме компанією Seppi M. Висока якість та на-
дійність продукції підтверджені у більшості країн світу. В 
тому числі і в Україні.

ПП «Агрореммаш-Плюс» має 20-ти річний досвід у ма-
шинобудуванні, сервісному обслуговуванні техніки будь- 
яких виробників.

За детальною консультацією звертайтесь до спеціаліс-
та ПП «Агрореммаш-Плюс».

25014, Україна, м. Кіровоград, вул. Заміська, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

Фреза для корчування Seppi Multiforst
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 – Тогда мы только начинали свою деятельность и, есте-
ственно, были ограничены в средствах. 
Мы встретились с руководством ЗЭО «Сокол» и зака-
зали транспортер под «семечку» подсолнечника в наш 
маленький цех и зерносушилку производительностью 
10 тонн в час. Все это правильно, вовремя и красиво 
было сделано, запущено в эксплуатацию и работает 
без проблем. Следующей нашей стройкой стал мас-
лопрессовый завод (в дальнейшем – маслоэкстрак-
ционный), производительностью 500 т «семечки» 
в сутки. ЗЭО «Сокол» поставил нам пять бочек емкостью 
по 1000 тонн каждая и практически все основное обору-
дование на этот завод: транспортеры, нории в комплек-
те и зерносушилку. Потом мы начали переоборудовать 
Верхнеднепровский элеватор и заказали в «Соколе» 
сушилку, производительностью 25 т/час плюс транспор-
теры. Во всех случаях заказы были выполнены в срок 
и качественно, – рассказывает генеральный директор 
компаний ЧП «Виктор и К», ТМ «Королівський смак» 
Виктор Михайлович Король.
В дальнейшем сотрудничество ведущего отечественно-
го производителя элеваторного оборудования и лидера 
рынка пищевой продукции Украины расширялось. Се-
годня на производственных мощностях компании «Вик-
тор и К» используются три зерновые сушилки ЗЭО «Со-
кол». Первая – та самая, производительностью 25 т/час 
– ЗШ-1500, была поставлена еще в 2010 году и до сих 
пор обеспечивает безукоризненную качественную ра-
боту. Вторая – тоже этой модели – работает на Верхнед-
непровском элеваторе. И наконец, третья – ЗШ-3000, 
производительностью 50 т/час была запущена в экс-
плуатацию в 2014 году. Агрегаты используются главным 
образом для снижения процента влажности «семечки» 
подсолнечника, хотя их конструкция предусматривает 
возможность доработки урожая любых культур, включая 
зерно кукурузы с высокой влажностью.

 – Этому оборудованию практически нет равных по со-
отношению цены и качества. 
Когда мы выбирали первую сушилку ЗЭО «Сокол», 
то ориентировались в первую очередь на ее стоимость, 
которая была ощутимо ниже, чем у конкурентов, пред-
лагающих оборудование со сходными характеристика-
ми. Далее в процессе эксплуатации мы убедились, во-
первых, в том, что на наших партнеров – завод «Сокол» 
– можно положиться во всех отношениях, а во-вторых, 
в том, что качество их продукции ничем не уступает ра-

«ВОТ ЕСЛИ БЫ ВСЕ  
ТАК РАБОТАЛИ!» – 

  ЗЕО «СОКОЛ»  +38-050-435-87-37  | +38-067-570-98-65  sale@zeosokol.com  |  www.zeosokol.com

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА «КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК»  
ПО ПРАВУ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ. 
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ СЛАГАЕМЫХ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ДОРАБОТКА 
И ПЕРЕРАБОТКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, ЧТО НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
СВОЙ ВЫБОР РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ЧП «ВИКТОР И К», 
КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ ПРОДУКЦИЮ ТМ «КОРОЛІВСЬКИЙ 
СМАК», СДЕЛАЛО ЕЩЕ В ДАЛЕКОМ 2000-ОМ ГОДУ, НАЧАВ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ХАРЬКОВСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАВОД 
ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «СОКОЛ».

скрученным мировым брендам. Их оборудование мы используем и на новом соевом 
заводе – это не только сушилки, но и нории, транспортеры и все транспортное обо-
рудование в принципе. Все высокого качества – как материалов, которые исполь-
зованы, так и самой конструкции, – комментирует сотрудничество с ЗЭО «Сокол» 
заместитель директора по техническим вопросам ЧП «Виктор и К» Юрий Васильевич 
Павлюченко.
По его словам основой взаимовыгодного сотрудничества с харьковским предпри-
ятием, которое производит элеваторное оборудование, являются отличные деловые 
и даже просто человеческие отношения между исполнителем и заказчиком.

 – Мы находимся в постоянном диалоге с производителем. Они чутко прислушива-
ются к нашим пожеланиям, четко выдерживают все сроки, и если нужно – их сер-
висные специалисты оперативно приезжают к нам для ремонта или наладки обо-
рудования. 
Для нас это очень важно, и скажу так, что было бы хорошо, если бы все так работали, 
как работает завод «Сокол», – утверждает заместитель директора по техническим 
вопросам ЧП «Виктор и К».
Показательно, что за последние годы отечественные производители элеваторного 
оборудования и сельхозтехники качественно улучшили собственную производствен-
ную базу и соответственно – качество самой продукции. Такие предприятия как ЗЭО 
«Сокол» сегодня успешно конкурируют с ведущими западными производителями 
не только в силу намного более низкой стоимости оборудования, но и в первую 
очередь, благодаря техническим характеристикам предлагаемой продукции и высо-
кому уровню выполнения работ и послепродажного обслуживания. Хотя цена тоже 
является фактором немаловажным – в этом году продукция завода «Сокол» включе-
на в государственную программу частичной компенсации стоимости сельхозтехники 
и оборудования, а это означает, что сельхоз производитель или фермер получит от 25 
до 40% компенсации стоимости покупки от государства, приобретая продукцию 
завода. Причём, что тоже очень важно, в 2018 году механизм компенсации упрощён, 
доработан и сумма дотаций на указанные цели в госбюджете увеличена!

Впрочем, вне всяких сомнений, производитель, исповедующий такие подходы  
к работе как ЗЭО «Сокол», без покупателей никогда не останется,  

как с компенсацией, так и без нее.

ТОРГОВАЯ МАРКА «КОРОЛІВСЬКИЙ СМАК» ИСПОЛЬЗУЕТ ЭЛЕВАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗЭО «СОКОЛ» НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
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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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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 електро-
енергії 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 
затрати електроенергії для виробництва брикетів

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

• Різноманітна щільність брикету!
BIOMASSER забезпечує можливість регулювати 
щільність брикета: мягкі – для підстилки, тверді – 
для опалення

• Економія коштів!
BIOMASSER – це також повністю рухомі виробничі 
лінії, що дозволяють зекономити кошти, що 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 пред-
ставлено 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

• Широка різноманітність сировини!
Усі види соломи Міскантус Сіно

Танзанійська трава Комиш Канарська тростина
Тел./факс: (0432) 645-427, 
моб. тел: (098) 503-52-03

www.ameliart.com.ua

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ



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


