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Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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ТОВ "ЛІСТ" НАСІННЯ
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ЛИСТ 25 • ЗЛАТОГЛАВА 
МЕТАЛІСТ • ПАЛЯНИЦЯ
Висока клейковина        Зимостійкі  та посухостійкі

Генетично стійкі до твердої сажки та інших основних хвороб
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ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “БЕСТА”
Калійні добрива (Україна,Польща, Бельгія)

BASIS - КалійМаг-Агро гранульований 
К – (44+/-4)%, Мg ≤ 9%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,  
Nа+Са+Сu+Zn+Se - до 20%
BASIS  - КалійМаг-Агро кристал/дрібна гранула 
К – (44+/-4)%, Мg – 4…7%, S ≤ 3%, Si ≤ 5%,  
Nа+Са+Сu+Zn+Se - до 20%
LUVENA - ХЛОРИД КАЛІЮ гранульований 
K (Ca, Mg, S) 40 (4.5-4-13)
LUVENA - СУЛЬФАТ КАЛІЮ гранульований 
K (Ca, Mg, S) - 14 (15,5-6-48)
СУЛЬФАТ КАЛІЮ кристалічний (Tessenderlo Group, Бельгія) 
K2O -51%, SO3 -46% (порошок, зерно до 0.4 мм)

Сірчані добрива (Польща)
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 
S - 99,85% (зерно - не більше 0,063 мм)
Agro Liedmann - Сульфат кальцію гранульований 
CaO 30-35%, SO3 40-45%

Сульфати магнію кристалічні (Польща)
INTERMAG - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний 
MgO - 16%, SO3 - 32% (кристал 2-5 мм)
ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ семиводний 
MgO - 16%, SO3 - 32% (порошок/кристал до 0.5 мм)
ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЮ одноводний 
MgO - 23%, SO3 - 46%, Mn -0.035%, Zn -0.013% (мікрокристал)
ARKOP - СУЛЬФАТ МАГНІЄВО-НАТРІЄВИЙ 
(MgSO4+Na2SO4) MgO -16%, Na2O -13.1%, SO3 -49.1%, Mn -0.14%, Zn -0.1%

Сульфати магнію гранульовані (Польща)
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 
MgO - 18%, SO3 - 38%
FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul Power 
MgO - 22%, 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%

Мікродобрива (Україна, Польща, Китай, Туреччина)
INTERMAG - мікродобива в асортименті (дивитись окремий прайс)
BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для підживлення посівів) 
N – 17%, Р – 0,2%, К – 5%, Mg – 7,6%, S – 1,1%, В – 0,15%. 
Цитратохелати - Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co 
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи В (B12, B9, 
B6, B5, B2, B1), Вітамін С, Вітамін РР
BASIS - ОАЗИС-СУПЕР (для обробки насіння) 
N – 17%, Р – 0,2%, К – 5%, Mg – 7,6%, S – 1,1%,  В – 0,15%. 
Цитратохелати - Лантану, Германію, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Co 
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, Вітаміни групи В (B12, B9, 
B6, B5, B2, B1), Вітамін С, Вітамін РР
СУЛЬФАТ ЦИНКУ гранульований  
ZN - 33%
БОРНА КИСЛОТА В - 17%

Азотні добрива (Білорусь, Польща, Росія, Україна)
GRUPA AZOTY- САЛЕТРОСАН-26 
N (S) - 26 (13): NH4 - 19%, NO3 - 7%, SO3 - 32.5%
GRUPA AZOTY - СЕЛІТРА з доломітом, гранульована 
N - 27% (NH4-13.5%, NO3-13.5%), MgO - 4%, CaO - 2%
GRUPA AZOTY - Сульфат амонію гр. 
(NH4)2SO4: N - 21%, S - 24% (гранула-кристал 1.6 - 6 мм)
GRUPA AZOTY - PULSAR Сульфат амонію кр. 
N - 21%, S - 24%
GRUPA AZOTY - PULAN Аміачна селітра гр. 
NH4NO3 (N 34.4%)
GRUPA AZOTY- САЛЕТРОСАН-30 
N (S) - 30 (6): NH4 - 17.5%, NO3 - 12.5%, SO3 - 15%
Карбамідно-аміачна суміш (КАС-32) N - 32%
Карбамід N - 46%

Добрива NPK та PK гранульовані  
(Україна, Польща, Білорусь, Росія)

BASIS - ГРАНФОСКА марка О 
Р – 6%, К – 33-38%, Са – 20%, S – 10%, Mg – 10%, 
В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 5%
BASIS - ГРАНФОСКА марка Д 
Р – 12%, К – 18%, Са – 25% 
S+Mg+В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 16%
BASIS - ГРАНФОСКА марка Д (дрібна гранула) 
Р – 12%, К – 18%, Са – 25% 
S+Mg+В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 16%
BASIS - ГРАНФОСКА марка К 
Р – 10%, К – 30%, Са – 20%  
S+Mg+В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 16%
SIARKOPOL - Потафоска 
PK (Ca, Mg, S) 13-13 (13-4-22)
SIARKOPOL - TARNOGRAN 
PK (Ca, Mg, S) 12-23 (6-4-10)
LUVENA - Любофос PK 
PK (Ca, S) 14-24 (3-6.5)
LUVENA - Любофос 12 
PK (Ca, Mg, S) 12-20 (2-4.5-6)
Нітроамофоска NPK+S 
16-16-16+6S
Добриво Азотно-Фосфорно-Калійне NPK+S 
9-19-29+3S

Фосфорні добрива (Україна)
SIARKOPOL - СУПЕРФОСФАТ гранульований 
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%
GRUPA AZOTY - SUPER FOS DAR 40 
P-40%, Ca-10%
GRUPA AZOTY - РОLIDAP NP(S) 
N-18%, P-46%, S-5%
Фосфоритне борошно (Росія) 
Р – 17%, Са – 25%, S-2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn до 2%
BASIS - ГРАНФОСКА марка М (мелена) 
Р – 22, К < 2%, Са – 38% 
S+Mg+В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 16%
BASIS - ГРАНФОСКА марка А (гранула) 
Р – 17%, К < 2%, Са – 27%, 
S+Mg+В+ Zn+Мо+Mn+Si+Se до 16%
Фосфоритне борошно (Росія) 
Р – 24%, Са – 40%, S-2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn до 4%
Фосфоритне борошно (Росія) 
Р – 20%, Са – 32%, S-2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn до 2%

Перелік мінеральних добрив та мікродобрив

03048, Україна, м. Київ,  
вул. Кадетський Гай, 6/1,  
ЄДРПОУ 37593110
тел./факс: +380 (44) 222-91-92

www.besta.com.ua 
E-mail: sale@besta.com.ua, 

Тел.: +38 067-474-57-07,  
+38 050-387-67-22
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A1

Ще зовсім недавно не було й чути 
про вітчизняну селекцію ріпаку на гетеро-
зис. А сьогодні ми стверджуємо, що віт-
чизняні гібриди ріпаку характеризуються 
не лише високою фінальною врожайністю, 
але й стійкістю до ключових стресових 
факторів для рослин, включаючи дію гер-
біцидів тотальної дії, у тому числі і до гер-
біцидів імідазолінонової групи.

Врожай озимого ріпаку - це перші 
«живі» гроші в сезоні, які має змогу отрима-
ти фермер. До того ж, ця культура, всупереч 
поширеній думці, є чудовим попередником, 
і, якщо гібриди ріпаку було обрано та посі-
яно правильно, їх вирощування забезпечує 
гарантовану відчутну рентабельність для 
господарства. Особливо ж, коли мова йде 
про нові вітчизняні гібриди, такі як Паркер, 
Редстоун, Блекстоун та інші, створені у Все-
українському науковому інституті селекції 
(ВНІС) - одній з небагатьох компаній, яка 
веде селекційну роботу з цією культурою 
на теренах України.

Безпосередньо до селекційної роботи 
у нас залучено більше ніж 30 працівників, 
при цьому напрямок селекції ріпаку посідає 
одне із чільних місць. Ріпак - дуже цікава 
культура: з одного боку вона об’єднує в собі 
риси самозапильної культури як пшениця, 
та перехреснозапильної як соняшник, з ін-
шого вона порівняно легко піддається мо-
дифікації. В своїй роботі ми використовує-
мо сучасні технології селекції: редагування 
геному, маркер-опосередковану селекцію 
(MAS) та генетичну трансформацію. Наша 
селекційна програма спрямована не стіль-
ки на створювання гібридів озимого ріпаку, 
призначених суто для вирощування в Укра-
їні чи у конкретній кліматичній зоні, скільки 
на створення універсального високоадап-
тивного гібриду. Яскравою ознакою 
по-справжньому якісного гібриду є те, що 
він нормально себе покаже за будь-яких 
ґрунтово-кліматичних умов, що підходять 
для культури в принципі, - розповідає ди-
ректор ВНІС Мирослав Парій.

На сьогоднішній день Всеукраїнський 
науковий інститут селекції має в своєму 
портфелі 10 гібридів озимого ріпаку. Ак-
центуємо увагу на тому, що серед них три 
гібриди - Блекстоун, Паркер та абсолютна 
новинка ВНІС - Грім - мають стійкість до імі-
дазолінонів. Конверсія класичних гібридів, 
тобто створення аналогів, стійких до гербі-
цидів, є одним із пріоритетних завдань се-
лекціонерів ВНІС, оскільки промислові по-
сіви таких гібридів забезпечують 
стабільність під час вегетації і позитивно 
реагують як на внесення таких гербіцидів 
як Нопасаран чи Пульсар, так і на післядію 
діючої речовини цих гербіцидів. Численні 
випробування та практичні результати ви-
рощування стійкого до гербіцидів ріпаку 
підтверджують можливість внесення гербі-
циду Нопасаран при дотриманні норм ви-
трат робочої рідини до 1,2-1,5 л/га.

- Також перевагою толерантних до імі-
дазолінонів гібридів є і те, що разом зі стій-

кістю до гербіцидів посилюється стійкість і 
до інших чинників, що негативно впливають 
на врожайність: зимостійкість, посухостій-
кість, стійкість до захворювань тощо, - звер-
тає увагу Мирослав Парій.

Ще одним важливим фактором успіху 
у вирощуванні озимого ріпаку є визначення 
оптимальних термінів сівби та пластичність 
рослин, яка дає змогу нормально увійти в 
зиму у потрібній фазі, перезимувати та рів-
номірно розвиватися з настанням весня-
но-літнього періоду.

- Рослини повинні увійти в зиму, маючи 
не менше 5 листочків та діаметр кореневої 
шийки 1,5 см. Це забезпечить нормальну 
перезимівлю. Вегетаційний період при цьо-
му має становити приблизно 60 днів. Відпо-
відно, в Україні починають сіяти озимий рі-
пак десь із 10 серпня. Тут багато залежить 
від регіональних ґрунтово-кліматичних 
особливостей і фактору наявності вологи в 
ґрунті. На заході України сума температур 
до настання стійких холодів буде меншою, 
а тому там ріпак зазвичай сіють раніше. Од-
нією із ключових переваг гібридів ВНІС є 
рівномірність їх розвитку. Посіви повинні 
встигнути сформувати нормальну кореневу 
систему та листову частину, тим більш що з 
осені закладаються генеративні органи. Ра-
зом з тим, неприпустимим є надмірний роз-
виток рослин, що можливо регулювати про-
тягом осінньої вегетації, - стверджує 
вчений-агроном Володимир Скорик.

Фахівець радить особливо ретельно 
підходити до обробітку ґрунту під озимий 
ріпак, формуючи дрібногрудкувату струк-
туру його верх нього шару. Перед посівом 
необхідно внести повну дозу фосфору і ка-
лію, а сірки та азоту від 30 до 50% необхід-
ної для запланованого врожаю норми. Реш-
ту добрив можливо вносити вже навесні у 
якості підживлення посівів. Ключовими 
елементами для цієї культури окрім азоту 
та калію, є також сірка та бор.

- Саме бор відповідає за формування 
генеративних органів, тому від його пра-
вильного та своєчасного внесення суттєвим 
чином залежить майбутня врожайність рі-
паку. Бажано проводити не лише позакоре-
неві підживлення, але й вносити перед сів-
бою добрива на кшталт борофоски. Сірка 
може вноситися одноразово перед сівбою, 
або ж восени та навесні у вигляді сульфатів, 

- рекомендує Володимир Скорик.
Агроном наголошує на ключовій ролі 

регуляторів росту під час вирощування ози-
мого ріпаку, які потрібно вносити не лише 
восени, але й навесні - для запобігання 
формування рослинами надмірної вегета-
тивної маси на високих агрофонах. І, зви-
чайно ж, слід обрати по-справжньому ефек-
тивний ґрунтовий гербіцид, незалежно від 
того, який гібрид ріпаку вирощується.

- Кожен аграрій обирає власну техно-
логію вирощування, орієнтуючись на розра-
ховану рентабельність виробництва. Однак, 
якщо правильно дотримуватися рекомендо-
ваної технології, то можна мати чудові ре-

зультати по врожайності. Скажімо, наш но-
вий гібрид Редстоун, посіяний у Херсонській 
області поблизу Каховки, наразі виглядає на 
усі 40 ц/га - це без жодного зрошення, - на-
водить приклад Володимир Скорик.

Редстоун - це простий ранньостиглий 
гібрид інтенсивного типу, який, зокрема, ха-
рактеризується високою стійкістю до осипан-
ня. Середня врожайність за роки випробуван-
ня у нього якраз перебуває у межах 38-45 ц/га, 
чим гібрид завдячує також винятковій зимо- 
та посухостійкості та низькій вразливості до 
більшості захворювань ріпаку.

На ринку України цьогоріч з’явилися 
довгоочікувані гібриди ріпаку Паркер та Халк.

Перший гібрид - стійкий до гербіцидів 
імідазолінонової групи і придатний для ран-
ніх строків посіву, однак при цьому, що важ-
ливо, Паркер - не схильний до переростання 
восени. Гібрид також характеризується стій-
кістю до посухи та осипання при перестої.

Другий гібрид - Халк - формує ком-
пактну розетку і має повільне весняне від-
ростання, що забезпечує стійкість до при-
морозків у критичні фази. Ясна річ, цей 
гібрид має високу зимостійкість, а також 
посухостійкість. При цьому Халк є пластич-
ним до різноманітних умов вирощування.

Ще одна новинка Всеукраїнського на-
укового інституту селекції - стійкий до гер-
біцидів групи імідазолінонів гібрид Грім. Це 
ранньостиглий гібрид, потенціал врожайно-
сті якого сягає 71 ц/га (!), а на демонстрацій-
них посівах зафіксовано вражаючі 52 ц/га. 
Виняткова посухо- та зимостійкість, стій-
кість до вилягання та осипання поєднані із 
низькою вразливістю до майже усіх поши-
рених в Україні захворювань ріпаку. Грім - 
це потужний пластичний гібрид із швидким 
весняним відростанням, що дає змогу ефек-
тивно використовувати весняну вологу.

Обов’язково слід згадати і про вже чу-
дово випробуваний у товарних посівах в 
Україні гібрид Блекстоун, також стійкий до 
імідазолінонової групи. Блекстоун вирізня-
ється винятковою посухостійкістю та, що 
важливо, стійкістю до пошкодження ріпако-
вим квіткоїдом. При цьому вегетаційний пе-
ріод його становить 295-300 днів. Потенціал 
врожайності Блекстоуна також вражає і ся-
гає 72 ц/га, а результати у демонстраційних 
посівах перебувають у межах 45-46 ц/га.

Гібриди Редстоун та Блекстоун успіш-
но пройшли сортовипробування та на разі 
перебувають на фінальному етапі реєстра-
ції. Загалом гібриди озимого ріпаку селекції 
ВНІС задовольнять вимоги будь-якого 
господарства на території України. Науков-
цям ВНІС вдалося досягти світової якості 
власних гібридів, і що важливо, забезпечи-
ти суттєво нижчу вартість посівного матері-
алу. На їх користь свідчить і те, що географія 
і площа посівів озимого ріпаку Всеукраїн-
ського наукового інституту селекції з кож-
ним роком істотно зростає завдяки стабіль-
ним високим результатам по врожайності і, 
звичайно ж, - по рентабельності.

Науковці ВНІС зробили прорив  
в селекції гібридного озимого ріпаку

ТОВ «АПК ВНІС» • Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)
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Особливо хотілось виділити сорти п’ятого покоління, які були 
вперше створені і до цього часу створюються тільки у фермерсько-
му господарстві «Бор». У 2007 році був районований перший сорт 
5-го покоління - Шестопалівка, селекції ФГ «Бор». Високий рівень 
професіоналізму та освіченості виробників України швидко пере-
творили сорт Шестопалівка в національний бренд, який став найпо-
ширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермерське 
господарство «Бор» створило і районувало повну технологічну ліній-
ку сортів п’ятого покоління. Інтенсивну технологію представляють 
сорти: Сталева, Озерна, Чугунка і Крепиш. Універсальну технологію 
представляють сорти: Шестопалівка, Шпалівка, Шестал, Шестизерна 
і Очаківка. Напівінтенсивну технологію представляє сорт Магістраль.

Всі вище названі сорти 5-го покоління являються монопласта-
ми. Так, перший сорт Шестопалівка - монопласт, який спростував 
догму про низьку продуктивність скоростиглих сортів. Зафіксована 
найвища урожайність цього сорту - 137,5 ц/га в 2004 році в Одесь-
кій області.

Другий монопласт - сорт Шпалівка - досяг вершини пластич-
ності. Всі існуючі сорти мають статичну форму колоса і щільність, 
але сорт Шпалівка під впливом різних факторів може набувати 
будь-якої форми колоса і його щільності.

Третій монопласт - сорт Магістраль - став самим конкурент-
ним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур’янів, демон-
струючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.

Четвертим монопластом є сорт Сталева, який сформував по-
тужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі ко-
лоскового стрижня. Такий колос формує не тільки крупні зернівки, 
але й здатний формувати більше 100 зернівок в одному колосі.

П’ятий монопласт - сорт Шестизерна - взагалі змінив уявлення 
про будову колосу. В колоску цього сорту з’явилося не 3-5 квіток , а 

5-8! Відповідно додалась така ж кількість зернівок (без зменшення 
маси зернівки), а колос отримав форму ялинки.

Сьогодні селекція ФГ «Бор» інтенсивно напрацьовує генофонд 
сортів монопластів, які несуть радикальні зміни в фізіології та мор-
фології озимої пшениці методом класичної селекції. Цей прорив в 
селекції основної продовольчої культури планети Земля відкриває 
нові горизонти в різних напрямках розвитку класичної селекції. 
Сьогодні ще невідомо, якого розмаху наберуть монопласти у ви-
робництві зерна, але все ясніше вимальовуються контури майбутніх 
сортів - поліпластів, які зберуть в один букет частково, або всі без 
винятку досягнення монопластів і створять сорти агресивної вироб-
ничої надійності з високою продуктивністю і якістю зерна.

На протязі всього періоду існування фермерського госпо-
дарства «Бор» головною метою було і є селекція озимої пшениці, 
створення, напрацювання і розвиток генетичного фонду цієї куль-
тури. Масштабні об’єми гібридизації дозволили швидко сформувати 
всесторонній генофонд і розвинути різнопланові напрямки селек-
ції озимої пшениці. Окрім масштабного напрямку створення сортів 
п’ятого покоління, підприємство має передові позиції у створенні 
сортів-аскетів. Яскравим прикладом є сорти Тітона і Тайра. Ці сорти 
можна сіяти там, де пшеницю взагалі не сіють (несприятливі кліма-
тичні умови, бідні ґрунти та ін.). Не зважаючи на аскетичний харак-
тер, сорт Тітона показав найвищий урожай - 114 ц/га в 2004 році, 
якість - сильна пшениця.

Районований у 2018 році сорт Тайра теж показав найвищий 
урожай 114,7 ц/га в державному сортовипробуванні. Головна мета 
сортів-аскетів - витримувати жорсткі кліматичні і ґрунтові умови, 
формуючи високі врожаї та якість зерна.

Сьогодні ФГ «Бор» реалізує 1 тисячу тонн суперелітного на-
сіння озимої пшениці виключно сортів власної селекції, господар-
ство не вирощує інших зернових культур, що виключає наявність 
домішок та сприяє сортовим якостям насіння. Найбільший попит 
насіння сортів ФГ «Бор» має в степу України, особливо в районах з 
жорсткими умовами вирощування озимої пшениці (Запорізька, Ми-
колаївська, Одеська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Кіро-
воградська та інші області). В західних та північних областях України 
пшеницю ФГ «Бор» висівають менше, але вона обов’язково присутня, 
тому що ніколи не підводить виробників та має яскраві особливості, 
що виділяє її з великої різноманітності районованих сортів.

Найбільшим джерелом розмноження насіння ФГ «Бор» є на-
сіннєві господарства з ліцензійними угодами. Завдяки цим госпо-
дарствам, сорти пшениці ФГ «Бор» широко використовуються в усіх 
областях України.

Головною особливістю сортів ФГ «Бор» є їх радикальна відмін-
ність між собою, тому замінити один сорт іншим неможливо. Кож-
ний сорт має своє яскраве обличчя, свій унікальний набір властиво-
стей, свій характер.

Фермерське господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. Всі без 
винятку ресурси підприємства і сім’ї Артюшенко з самого початку були мобілізовані 
в селекцію озимої пшениці. Як результат, перший сорт Тронка фермерського госпо-
дарства «Бор», районований у 2005 році, показав в державному сортовипробуванні 
рекордну урожайність - 111 ц/га і якість зерна 450-661 о.а. Такі показники вивели 
ФГ «Бор» у лідери селекції озимої пшениці в Україні. Всі без винятку сорти озимої 
пшениці фермерського господарства «Бор» - створені і районовані - є космополіта-
ми, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх 
областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п’ятого покоління.

Фермерське господарство «Б О Р».  
fgbor.com.ua. E-mail: fgbor96@gmail.com

67624, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Уютна, 17

Моб. (097) 493-00-19; (050) 163-71-50

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ –  
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ, СОРТИ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

Озима пшениця - Шестизерна

A1
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ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Реалізує насіння озимих культур врожаю 2018 р.

Насіння очищається та протруюється 
на насіннєвому заводі датської фірми «CIMBRIA». 

Надаємо послуги з очищення, калібрування 
та протруювання насіння, а також сушки зерна.

(067) 354-20-52; (067) 654-76-93

Можливий обмін на с/г продукцію! Діє гнучка система знижок!

Ячмінь озимий СН-1: Луран, Хайді, Вінтмальт, Дев’ятий вал; 
Еліта: Дев’ятий вал

Ріпак озимий СН-1: Бучацький

Пшениця дворучка СН-1: Леннокс, Маттус, Гранус.

Пшениця озима
СН-1: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Лукуллус, Фіделіус, Фабіус, 
Ортегус, Глаукус, Меморі, Турандот, Богемія, Ребелл, Кубус, Колонія;
Еліта: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Чародійка б/ц, Водограй б/ц, Меморі;
СуперЕліта: Пам’яті гірка.
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За способом обробітку грунту 
можна виділити три способи:

- Посів «по нулю», в основному в 
двохпільній сівозміні соя-кукурудза.

- Дисковка.
- Оранка - глибоке рифлення.
За основним підживленням:

- Без використання мінеральних 
добрив (також спостерігається в ос-
новному в двохпільній сівозміні 
соя-кукурудза).

- Внесення сульфату амонію, або 
сульфату магнію по листу через об-
прискувач (приблизно 100 кг/га).

- Комплексне підживлення в про-
цесі вегетації перед посівом, або ра-
зом приблизно 100 кг/га.

Якщо розглядати технології по 
системі захисту, то у всіх вони при-
близно однакові - за діючою речови-
ною. Різняться вони лише тим, що де-
хто використовує генерики, а дехто 
користується оригінальними препа-
ратами.

За нашими спостереженнями, 
мікродобрива у технології по сої ви-
користовує менше 50% опитаних 
фермерів, в основному це молібден у 
фазі 2-6 справжніх листків та бор у 
фазі цвітіння.

На нашу думку існує декілька ос-
новних факторів, які впливають на 
врожайність сої:

1) Якісне насіння.
2) Якісні бактерії.
3) Терміни виконання всіх техно-

логічних операцій.
4) Кількість опадів та темпера-

турні режими у процесі вегетації.
5) Мінімальна кількість стресо-

вих факторів у процесі вегетації.
Реально фермер може впливати 

на перші три фактори. Звичайно, що 
на якісному насінні і бактеріях еконо-
мити не варто, а потрібно купувати 
якісне насіння у перевірених поста-
чальників. Стосовно терміну виконан-
ня всіх технологічних операцій, то тут, 
для того, щоб оптимізувати процес і 
вчасно виконувати всі процеси, все 
таки краще дотримуватись принципу 
менше, але вчасно. Тобто, сіяти менші 
площі, щоб легше було забезпечити 

дотриманння технологічних умов.
Щодо стресів, то тут можна ви-

ділити три основних види:
1. Стрес від різкої зміни погоди.
2. Гербіцидний стрес.
3. Стрес, який рослина пережи-

ває в процесі цвітіння, внаслідок 
якого відбувається абортація нижніх 
стручків.

В цих ситуаціях може допомогти 
тільки листкове підживлення.

Для зняття стресу від погодних 
умов та гербіцидного стресу рекомен-
дуємо вносити препарат Текамін Макс 
(1-2 л/га). Текамін Макс застосовується 
в процесі вегетації для активізації 
зростання і розвитку культури, віднов-
лення рослин після стресових ситуа-
цій. Текамін Макс не тільки поєднуєть-
ся з іншими важливими компонентами 
листової підгодівлі, посилюючи їх дію, 
а й доповнює поживні суміші необхід-
ними для рослин амінокислотами, а 
також забезпечує у рослині транспорт 
мінеральних поживних речовин.

Соя - це така культура, яка цвіте 
нерівномірно і у той час, коли нижні 
стручки вже дозрівають, верхні яруси 
тільки починають цвісти. І в цей період 
у культури відбувається процес абор-
тації нижніх стручків, оскільки всі сили 
вона віддає на верхні стручки. Для 
того, щоб цей процес не відбувався, 
рекомендуємо в технологію включати 
препарат Текнокель Аміно Са. До його 
складу входить СаО (10%), вільні L-амі-
нокислоти (6%) і В (0,2%). Текнокель 
Аміно Са містить крім кальцію ще й бор, 
який дозволяє рослині краще засвоїти 
основний елемент. Кальцій сприяє по-
ліпшенню якості плодів, впливає на до-
зрівання, знижує ймовірність розтрі-
скування насіння бобових культур.

В цей період рослині дуже необ-
хідні кальцій і бор, які зменшують ви-
ділення у культури гормону, який від-
повідає за старіння, таким чином 
можемо мінімізувати процес відки-
дання нижніх стручків.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47

Добрива «АГРІТЕКНО»:  
соя віддячить щедрим врожаєм!

В процесі спілкування з багатьма фермерами можна виділити три найпопулярніші тех-
нології по вирощуванню сої, які відрізняються між собою в першу чергу обробкою грунту 
та використанням чи не використанням мінеральних добрив.

Лінійка препаратів Агрітекно 
Фертілізантес налічує дуже багато 
препаратів для різних культур. Для 
сої ми ще рекомендуємо препарат 
Фертігрейн Фоліар, до складу якого 
входять: амінокислоти - загальний 
вміст 10.0 %, вільні L-амінокислоти 
(8.0%), азот (N) 5.0 %; загальний 
вміст органічних матеріалів - 40.0 %, 
цинк (Zn) 0.75%, марганець (Mn) 
0.50%, бор (B) 0.10%, залізо (Fe) 
0.10%, мідь (Cu) 0.10%, молібден 
(Mo) 0.02%, кобальт (Co) 0.01%.

Фертігрейн Фоліар:
- Покращує вегетативний роз-

виток.
- Збільшує коефіцієнт продук-

тивного кущіння.
- Збільшує стійкість і здатність 

до відновлення після стресів.
- Нейтралізує негативну дію 

гербіцидів на культуру.
- Підвищує ефективність гербі-

цидних і фунгіцидних обробок.
- Підвищує кількість і якість 

врожаю.
Фертігрейн Фоліар прискорює 

процес обміну речовин, який так не-
обхідний в процесі вегетації росли-
ни, забезпечує високі показники 
кількості і якості врожаю.

A1
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Шановні друзі! Я радий, що питання використання піс-
лязбиральних решток як органічного добрива, на відміну від 
згубного для землі і природи спалювання, знаходить все 
більше розуміння у хліборобів. Ми недооцінювали солому як 
єдине джерело гумусу та елементів живлення для майбутніх 
культур. За урожайності зерна пшениці 4 т у полі залишаєть-
ся 4.5-5 т соломи. В ній міститься 20 кг азоту, 10 кг фосфору, 
140 кг калію і кальцію, по 8-10 кг сірки та понад 400 г мікро-
елементів. Така кількість елементів живлення вміщується в: 
660 кг нітроамофоски на сумму 553 грн., в 100 кг хлористого 
калію на суму 600 грн., в 30 кг аміачної селітри на суму 
204 грн., в 60 кг сульфату магнію на 480 грн. та 6-8 кг високо-
концентрованних мікродобрив на суму щонайменше 500 грн., 
або всього 1800-2000 грн. В рештках кукурудзи урожайністю 
6 т/га залишається 7,8 т рослинних решток з вмістом в них 
58 кг азоту, 23 кг фосфору, 127 кг калію, сірки, магнію, мікро-
елементів на сумму 6347 грн. В рештках соняшника масою 
5,7 т при урожайності зерна 3 т/га вміст азоту складає 80 кг, 
фосфору 40 кг, калію 253 кг, кальцію 87 кг та магнію 34 кг. 
В перерахунку на вміст цієї кількості елементів в мінераль-
них добривах це складає понад 6,5 тис. грн. на гектарі.

Однак найголовніше те, що рослинні рештки є єдиним 
джерелом гумусу — основи родючості грунтів, їжею для мі-
кроорганізмів і складовою їх білкових тіл. В рештках містить-
ся велика кількість вуглецю (до 40%) - бази життєдіяльності 
грунтової біоти. Тож без рослинних решток немає їжі для 
мікроорганізмів, без мікроорганізмів немає гумусу, без гу-
мусу — земля мертва.

Тепер до того, як правильно використати ці рештки: за-
орювати, мульчувати, перемішуючи з грунтом чи взагалі за-
лишити на поверхні грунту. Вибираючи той чи інший спосіб, 
потрібно враховувати ряд факторів і умов, за яких може 
бути досягнута максимальна користь, а також властивості 
препаратів для розкладання органіки. Коротко про плюси та 
мінуси кожного з цих способів.

Перше. Традиційний спосіб заорювання рештків. Про-
цес їх розкладання розтягується на 2.5-3 роки, при цьому 
мікроорганізми мобілізують з гумусу мінерального азоту по 
10 кг д.р. на 1 т соломи, створивши дефіцит і азотне голоду-
вання для наступних культур. При внесенні аналогічної кіль-
кості мінерального азоту процес розкладання дещо приско-
риться та баланс азоту під наступну культуру не зміниться.

Друге. При заорюванні соломи, не розкиданої рівно-
мірно по полю, на місцях валків поселиться висока концен-
трація мікроорганізмів, грибів, які для розкладання целюло-
зи виділяють велику кількість ферментів з вмістом шкідливих 
для рослин фенольних речовин.

Третє. При заорюванні буде розмножуватись весь або-
ригенний консорціум біоти, як корисних бактерій і грибів, 
так і шкідливих, що приводить до збільшення патогенного 
навантаження на грунт та поширення хвороб рослин тощо.

Четверте. Трансформація заораної соломи прискорює 
процес нітрифікації, але зменшує утворення гумусових 
складових. Нарешті, при розкладанні приораної соломи вуг-
лець, що міститься в рештках, трансформується до метану, а 
не до вуглекислого газу, який життєво необхідний для грун-
тових мікроорганізмів. Позитив — це створення природних 
умов для життєдіяльності мікроорганізмів - оптимальної 
температури грунту та наявність вологи.

Подрібнення та перемішування решток з грунтом. По-
зитив — рівномірне  розміщення рослиних рештків у верх-
ньому шарі грунту. Більш сприятливі умови для аеробних 
мікроорганізмів, покращення водопроникнення та збере-
ження грунтової вологи. Недоліки: високі температури упо-
вільнюють життєдіяльність облігатних бактерій, що працю-
ють в оптимальному діапазоні температур +18-28ºС та 
вологості 40-60% вологоємкості грунту.

Подрібнювати та рівномірно розкидати рештки по по-
верхні грунту без перемішування з землею. Цей спосіб за-
стосовується в системах No-till та Strip-till. Захищає грунт 
від надмірного перегріву, покращує водопроникнення та 
утримання вологи грунтом, захищає його від вітрової ерозії 
і стоку води після опадів. Активізується життедіяльність 
аборигенних мікрорганзмів у місцях контакту поверхні 
решток і грунту. Недоліки: підвищення активності патогенів 
та шкідників, закріплення елементів живлення у верхньому 
шарі грунту, повільне розкладання рештків та незначне 
зменшення урожайності в перші роки його застосування.

Якому способу ми б не надавали переваги в залежності 
від кліматично-погодних умов, системи обробітку грунту, іс-
нує загальна вимога - заселити рештки селекційними, най-
більш корисними і найбільш життєздатними та стійкими до 
несприятливих умов мікроорганізмами, грибами і бактеріями. 
Важлива їх стійкість до високих температур, та ультрафіоле-
тового опромінення. Для цього рослинні рештки обробля-
ються біологічними чи органічними речовинами — деструк-
торами. Помилково деструкторами називають гумінові 
речовини, макро-, мікрокомплекси мікродобрив (мікро не від 
слова мікроби, а від мізерної кількості деяких елементів у 
них), ензими подібно тим, що виділяються мікроорганізмами 
і грибами для розкладання соломи у грунті. До складу деяких 
біологічних деструкторів входять лише окремі види бактерій, 
чутливі до опромінення, високих чи низьких температур, не-
стачі вологи. Вони як правило стимулюють розвиток абори-
генної мікрофлори, тобто як корисних, так і шкідливих мікро-
організмів та нестабільно діють за несприятливих умов, 
недостатньо впливають на оздоровлення грунту та не стійкі 
до ультрафіолетового опромінення, та все ж прискорюють 
розкладання решток, продукують амінокислоти та корисні 
органічні кислоти, утворення гумусу.

Майже всі ці недоліки відсутні у біологічно активних 
деструкторах рослинних рештків Екостерн, Органік-баланс, 
Біодеструкторах стерні компанії БТУ-Центр (Україна). Ці ви-

За порадами ми звернулися до агротехнолога-консультанта ТОВ «Південьнасіньсервіс» М.Д. Іванчука.

  Запитання читача:
Шановна редакція, хочу отримати поради фахівців  
щодо використання соломи в погодних умовах цього літа. Дякую.
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сококонцентровані комплексні препарати у своєму складі 
мають: целюлозорозкладаючі ферменти, інші біологічно ак-
тивні речовини, мікроорганізми різних таксономічних груп, 
як то: азотфіксуючі, фосфоро-каліємобілізуючі, фунгіцидні і 
целюлозоруйнівні і інші у споровій чи капсульованій і фор-
мах з великим терміном придатності. Ці високоякісні біоде-
структори не лише швидко розкладають пожнивні рештки та 
накопичують у грунті доступні елементи живлення рослин, а 
й зберігають продуктивну вологу, покращують структуру 
грунту, пригнічують розвиток патогенів, зменшують кількість 
грунтових шкідників, оздоровлюють грунт, підвищують його 
родючість, що сприяє збільшенню урожайності с/г культур. 
Хочу особливо наголосити на стійкості мікроорганізмів цих 
біодеструкторів та їх активну дію в умовах як низьких (+5ºС), 
так і високих температур (+30ºС), стабільність в умовах стре-
сових факторів як-то посуха, дефіцит вологи (Екостерн, Ор-
ганік-баланс).

За рівних інших умов краще і швидше розкладаються 
добре подрібнені рештки (відрізками до 10 см) рівномірно 
розтрушені на поверхні грунту та оброблені біодеструкто-
рами концентрацією 1-2 літра та 15-20 кг азотних добрив на 
200 л води із заробленням у грунт (Біодеструктор стерні 
Екостерн) чи без зароблення (Органік-баланс) за технологій 
No-till, Strip-till. Високу ефективність проявляють біоде-
структори компанії БТУ-Центр за всіх способів обробітку 
грунту (глибока полицева оранка, глибокий безполицевий 
обробіток та за мінімальною технологією). Виробничі випро-
бування впливу деструктора Екостерн на розкладання соло-
ми озимої пшениці протягом 90 днів та урожайність наступ-
ної культури сорго за різних способів обробки грунту 
(оранка, глибоке рихлення, мінімальна) показали наступні 
результати у порівнянні з контрольними необробленими де-
структором площами. Ступень розкладання на контролі від 
23 до 31% проти 49-69% оброблених деструктором. Досліда-

ми також встановлено, що оброблення рослинних рештків 
Екостерном зменшує кількість збудників патогенних грибів з 
99 тис на 1 г грунту на контролі до 7.6 тис на 1 г грунту на 
оброблених площах. В той же час на оброблених площах 
збільшилась кількість грибів-антагоністів до 30.8 тис./1 г 
грунту проти 5.1 тис./1 г на контрольних площах. Урожай-
ність сорго на площах, де деструктор не вносився, була в 
межах 5 т/га, тоді як на оброблених площах вона досягала 
до 7 т/га.

Оброблення решток біодеструкторами краще за умов 
оптимальних температур (18-24ºС) та вологоємкості грунту 
40-60%. Проте в умовах високих температур внесення 
Екостерн, Органік-балансу не завдає замітної шкоди біоті, 
що міститься в цих препаратах, оскільки розселяючись на 
рослинних рештках, вони капсулюються і зберігають свою 
життєдіяльність до настання сприятливих умов. В нинішніх 
умовах надзвичайно високих температур у грунті та обме-
ження вологи, на мою думку, більш раціонально вносити 
біодеструктор пізніше, в передпосівний обробіток грунту, 
адже мікроорганізми деструкторів не розкладають і не 
впливають негативно на схожість та проростання насіння, 
проте зменшують вплив на насіння патогенів-збудників 
хвороб. Але при заорюванні соломи її слід обробляти де-
структором навіть за високих температур у вечірні часи чи 
похмурі дні безпосередньо перед оранкою. Тож не шкодуй-
те півтори сотні гривень на використання біодеструкторів, 
аби не втратити тисячі на добрива, фунгіциди, інсектициди 
та недобрати 20-25% майбутнього урожаю. Мій семирічний 
досвід роботи з біодеструкторами компанії БТУ-Центр пе-
реконливо демонструє їх високу ефективність. Спробуйте і 
Ви. Я бажаю Вам успіхів.

Агротехнолог-консультант 
ТОВ «Південьнасіньсервіс»  

М.Д. Іванчук
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Загроза посухи і стресових станів, а також постійні за-
грози шкідливих комах і патогенів визначають основні сучасні 
проблеми аграрної практики України. Їх вирішення можливе 
тільки за рахунок нових передових технологій. До таких відно-
ситься застосування в аграрній практиці мікроелементів в іон-
ній формі, в тому стані, в якому вони найчастіше надходять і в 
якому вони безпосередньо беруть участь в біохімічних реакціях 
рослин. Така біоактивна форма дозволяє не тільки збільшити 
більш системне і стійке надходження різних мікроелементів в 
рослини з харчуванням в достатній кількості з уже наявних 
джерел при відносно менших витратах, в першу чергу з ґрунту, 
але і значно підвищити рівень використання ресурсних можли-
востей цих елементів в життєдіяльності самих рослин.

Це в значній мірі відноситься до мікроелементу кремнію в 
іонній формі. Кремній приймає участь у багатьох метаболічних 
процесах рослин, включаючи формування їх скелета, тому йому 
на думку багатьох провідних вчених надавалось особливе місце 
в аграрній практиці. Однак пасивна форма (не іонна) більшості 
з’єднань кремнію і з цієї причини постійна їх нестача в рослинах, 
не дозволяли йому повною мірою виконувати свої функції - най-
більш ефективного і здорового розвитку рослин. Причому, воло-
гозахисні властивості рослин як перша умова захисту від посу-
хи, що добре відомо в науковому світі, в першу чергу залежать 
від наявності в них в достатній кількості кремнієвих з’єднань. З 
цієї причини інтерес до технологій виробництва активних форм 
кремнію в світі в останні роки різко підвищився.

Багаторічні успішні наукові розробки передових методів ро-
боти з кремнієвими сполуками на рівні нанотехнологій, досягнуті 
українськими вченими, у даний час дозволяють отримувати іонні 
форми кремнію і виробляти його у промислових масштабах у ви-
гляді препарату Кремній «BAI-Si». А проведені численні його ви-
пробування підтверджують його можливості і наступні переваги.

Мікроелемент кремнію входить до складу всіх клітинних сті-
нок рослин, поверхневих шарів листя, кореневої системи, стебел, 
стовбурів, практично забезпечуючи повноцінну побудову і функ-
ціонування самого фізіологічного «скелета» рослин і стійкість до 
зовнішніх впливів, включаючи шкідливих комах і паразитів. При 
його нестачі формування «скелета» рослин буде ослабленим, але 
при достатній кількості і певних надлишках рослина отримує 
можливість потужного розвитку в межах селекційного потенціа-
лу і може мати більш високі показники розвитку та урожайності.

Цей мікроелемент утворює в поверхневих шарах листя, ко-
реневої системи, стебел подвійну кутикулярно-кремнієву обо-
лонку, яка захищає рослини від надмірних втрат вологи, а також 
від проникнення гифів грибів та інших патогенів. Крім того, в 
клітинах рослини кремній поряд з іншими функціями утворює 
гідрофільні сілікатно-галактозні комплекси, які пов’язують віль-
ну воду і тим самим підвищують внутрішньоклітинну оборот-
ність і водоутримуючу здатність клітини і рослини в цілому.

За рахунок більш щільних клітинних стінок і здатності 
стримувати вологу, кремнієві сполуки при досить повній їх наяв-
ності можуть істотно підвищувати стійкість рослин до посухи, до 
різних стресів та інших зовнішніх впливів та забезпечувати 
більш інтенсивний і здоровий розвиток рослин.

Перебуваючі в іонній формі, кремній, як показують дослід-
ження, виконує функцію іонного каталізатора по відношенню до 
багатьох інших мікроелементів. Як каталізатор він дозволяє 
збільшувати їх перехід з важко розчинних форм в ґрунтах теж в 
іонну форму і активно засвоюватися рослинами. Така умова до-
зволяє істотно збільшити споживання рослиною багатьох мікро-
елементів безпосередньо з ґрунту, значно скорочуючи зовнішнє 
внесення добрив.

За рахунок підвищення рівня розчинності ґрунтових фос-
фатів під дією активних кремнієвих з’єднань, включаючи 
кремнієву кислоту, збільшується отримання з ґрунту і поглинан-
ня рослинами фосфору.

Маючи рН 10-12, знижується кислотність ґрунту і активізуєть-
ся протікання багатьох реакцій органічних і інших з’єднань.

Кремній збагачує грунт, особливо піщаний, шляхом форму-
вання «ланцюгів» між окремими елементами, структуруючи і 
забезпечуючи більше надходження до нього кисню і вологи.

«BAI-Si» дуже ефективний при спільному використанні з біо-
стимуляторами розвитку рослин. Таке з’єднаня за результатами до-
сліджень прискорює проростання рослин і забезпечує більш інтен-
сивний розвиток кореневої системи, активізує фотосинтез, а також 
синтез білків і вуглеводів, сприяє інтенсивному нарощуванню лист-
кової поверхні і маси, підвищує силу цвітіння і енергію зав’язі.

В даний час проводяться випробування спільного викори-
стання «BAI-Si» з окремими видами корисних бактерій, які вже 
на перших етапах показують досить високі результати за ба-
гатьма параметрами розвитку рослин.

Після проведення відповідних випробувань препарат Кремній 
«BAI-Si» в останні два роки вже закуповують великими обсягами 
агропідприємства у Флориді (США), Індії, Ірані, ОАЕ та інших країнах 
з тенденцією значного збільшення. В Україні ж, не дивлячись на 
успішні результати випробувань і досить привабливі інші параме-
три (300-500 мл/га, 240 грн/л), продажі поки незначні. Але госпо-
дарства, в яких проводилися випробування, закуповують їх з вели-
ким задоволенням (ТОВ «Очакiвський райагрохiм», (097) 372-96-81; 
Агро фірма «Надiя», (050) 324-67-04; Носівська дослідно-випробу-
вальна станція (067) 993-29-34). Разом з тим, фірма-виробник за-
прошує всі бажаючи господарства до подальших випробувань пре-
парату, особливо на озимих у цьому році і надає 5 л препарату для 
тестувань безкоштовно.

Кремній «BAI-Si» сумісний з усіма хімічними препаратами та 
добривами. Застосовується до всіх культур. Діючі речовини - 
кремній в іонній формі (оксид кремнію SiO2) - 5-7%, оксид калію 
K2O - 2,2-3,3% мікроелементи: залізо, мідь, цинк. Відноситься до 
4 групі безпеки, не летючий. Використання: а) обробка насіння; 
б) обприскування листової поверхні рослин в критичні фази ро-
звитку. Витрати препарату: 1 л/1 т насіння (10 л р.р.), 0,3-0,5 л/га 
(250 ± 50 л робочого розчину). Розробник: Інститут екології люди-
ни - ІНЕКО, м. Київ. Завод-виробник: ТОВ «АГРОЕКОТЕХ», м. Київ.

Кремній «BAI-Si» - особливо важливий мікроелемент  
в іонній формі для нових досягнень в аграрній практиці

(збереження вологи, зміцнення «скелету» рослин, підвищення стресостійкості)

При бажанні отримати препарат безкоштовно для випробу-
вань направляти заявку на lizing33@ukr.net з невеликою 

інформацією про господарство та культури для випробувань.
Щодо більш детальної інформації звертатися за телефонами:  

(066) 232-41-89, (096) 308-48-38, (050) 517-25-71,  
Запорожець В.А., ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»

Овес. Носівська дослідно-випробувальна станція, червень 2018 р
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Структуризація ґрунту і деструкція поживних залишків
за допомогою регулятора росту рослин «Деймос»

РРР «Деймос» є гарним живильним середовищем для мікроорганізмів – «аборигенів», які знаходяться в ґрунті, значно підвищу-
ючи їх титр і життєздатність. Багато сільгоспвиробників намагаються поліпшити якість ґрунту, застосовуючи бактеріальні препарати, 
але для того, щоб ці внесені, «чужі» для даного ґрунту, бактерії почали свою роботу, потрібно багато чинників, першим з яких є на-
явність достатньої вологи в ґрунті. Ми ж пропонуємо не вносити бактерії ззовні, а використовувати бактерії – «аборигени», які вже 
живуть в цьому ґрунті, а отже більш життєздатні і пристосовані до даної екосистеми.

Внесення препарату «Деймос» створює сприятливі умови для поліпшення тро-
фічного режиму ґрунтів і збалансованого складу мікробного ценозу за рахунок 
підвищення кількості агрономічно-корисних груп мікроорганізмів – трансформа-
торів сполук азоту, фосфору, вуглецю, а також інтенсифікації продукування СО2.

(067) 633-97-87, (067) 633-62-88
е-mail: imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net

ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІC»
виробник регуляторів росту рослин

ЗАСТОСУВАННЯ РРР «ДЕЙМОС» ПРИ ВНЕСЕННІ В  ГРУНТ  
СПРЯМОВАНО НА:
●  поліпшення структури грунту, його хімічного складу;
●  інтенсивне відновлення і регулювання природної біоти в ґрунті;
●  оптимізацію процесів мінералізації залишків і додаткового 

накопичення гумусу, прискорювання процесів утворення сполук 
азоту в ґрунті в 2-3 рази;

●  підвищення температури ґрунту навесні (за рахунок роботи 
бактерій), більш ранній початок вегетаційних процесів,  
більш ефективне використання ґрунтової вологи;

●  протидію патогенним організмам;
●  підвищення ефективності застосування мінеральних добрив. 

Бактерії живуть у ґрунті та збільшують коефіцієнт використання 
азоту і фосфору. Можливе зниження норм внесення дорогих добрив 
до 10-20 %, тим самим знижуючи витрати виробництва.

Надійний живильний «кожушок» для насіння.
Інкрустація БС «Дефенс-С»

ПЕРЕВАГИ:

●  висока ефективність  інкрустації, до 98% схожості насіння;
●  захист насіння від дії на них несприятливих чинників  (полімерна 

плівка  зберігає насіння в сухому та напіввологому  ґрунті до 60 діб і 
більше);

●  повне припинення осипання  протруйника, що дає змогу заощадити 
його та покращує якість обробки; 

●  підвищує сипкість зерна при посіві;
●  стимулює розвиток кореневої системи, активізує фізіологічні процеси 

в рослині;
●  поліпшує мінеральне живлення і підвищує імунітет рослин;
●  за рахунок  дії амінокислот посилює антистресовий ефект;
●  збільшує корисну мікрофлору і підвищує біологічну активність в 

ризосфері рослин, сприяє оздоровленню ґрунту;
●  підвищує врожайність  та  якість продукції.

Норма витрати на 1 га: 
1,5 л препарату «Деймос» + 20-30 кг 
аміачної селітри або КАС 
на 200-300 л води. 

Важливо пам'ятати: «Зерно належить людині, а солома – ґрунту»

Час подбати про  майбутній урожай.                       Як посієш – так і пожнеш.

Бакова суміш «Дефенс-С» – нове покоління комплексних препаратів, які використовуються для інкрустації насіння 
зернових колосових культур разом  з протруйником. Компоненти бакової суміші («Антистрес», «Марс-EL» і комплекс 
амінокислот) доповнюють один одного, і, що дуже важливо, в оптимальному співвідношенні, що  покращує  дію кожного. 

A1
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Strip-Till технологія полосної обробки 
грунту від Mzuri Pro-Till

Компанія Mzuri є розробником і виробником іннова-
ційної техніки, що працює за технологією Strip-Till.

Ця техніка дозволяє висівати як зернові, так і про-
сапні культури. Ця особливість дає можливість фермер-
ським господарствам будь-якого рівня зробити сівалку 
основною, зменшити використання, або взагалі не ви-
користовувати інших агрегатів для обробітку грунту. 
Це робить Mzuri незамінним помічником кожного фер-
мера, дозволяючи одночасно виконувати 3 важливих 
операцій, а саме:

- обробку грунту,
- внесення добрив
- висів насіння

Все за один прохід (одне проходження) поля.

До того ж, ці операції виконуються по непідготовле-
ному полю, безпосередньо по стерні попередника, ви-
трачаючи всього-навсього 16 л палива на 1 га.

Посівні комплекси Mzuri - це не просто ще один вид 
агрегатів для Strip-Till - це зовсім інший, революційний 
підхід до землеробства і господарювання в цілому.

А Ви готові до революції в своєму господарстві?

• Продаж 
• Сервіс 
• Запчастини

Моб.: +38 (067) 574-65-45 
Факс: +38 (099) 201-40-58

www.mzuri.in.ua
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ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Комплексные разработки ведущего отечественного производителя компании Egritech  
позволяют перевозить до 46 куб.м полезного груза на автопоездах облегченной  

конструкции, а также оптимизировать процесс уборки зерна на 30-40%.

Как известно, нам мешают нормально жить и тру-
диться две главные проблемы, и одна из них – доро-
ги. Шутки шутками, однако, невзирая на достаточно 
солидные ассигнования со стороны правительства, 
задача восстановления сети дорог даже межрегио-
нального значения видится нереальной. И в первую 
очередь, именно потому, что уже существующие 
дороги приводятся в негодность гораздо быстрее, 
чем строятся новые. Здесь автодорожная отрасль 
вступает в неразрешимое на первый взгляд про-
тиворечие с бизнесом, насущной потребностью 
которого является увеличение рентабельности гру-
зоперевозок.
Да, у нас, к сожалению, существует острая нехват-
ка вагонов-зерновозов, у нас перестали перево-
зить зерно баржами, не считая частной инициати-
вы, и поэтому зачастую единственным способом 
доставки зерна на элеватор или в порт является 
использование грузового автотранспорта. Понят-
ное дело, что аграрии, логистические компании 
и зернотрейдеры стараются его загрузить по мак-
симуму, ведь это время и деньги. Каждая лишняя 
тонна с одной стороны способствует разрушению 
дорожного покрытия, которое ударит впоследствии 
по нашим же логистическим планам, а с другой – 
прогнозированно выливается в штрафы и санкции 
контролирующих органов. Мобильные весовые 
станции сегодня, такое впечатление, установле-
ны на каждом километре трассы, и, в общем-то, 
для каждого агрария представляют собой серьез-
ные затруднения.
Что делать? Конечно, можно было бы посовето-
вать содержать большой парк дополнительных са-
мосвалов с прицепами в каждом хозяйстве. Идея 
хорошая, но далеко не всем под силу. Намного це-
лесообразнее максимально эффективно использо-
вать то количество зерновозов, которое хозяйство 
может себе позволить содержать. Это означает, 
что аграрная отрасль Украины испытывает острую 
потребность в современных надежных недорогих 
автопоездах с облегченной конструкцией. Автопо-
ездах, совокупный вес которых не будет превышать 
показатель в 40 тонн, которые будут неинтересны 
контролирующим органам, и в которых будет рас-
считан каждый килограмм полезного груза. 

Во время крупнейшей в Украине аграрной выставки АГРО-2018 
компания Egritech не только представила широкий спектр своей 
продукции, но и организовала специальную панельную дискуссию, 
призванную дать дополнительный импульс развитию отечественно-
го сельхозмашиностроения. Во время своего выступления в Киеве 
основатель Egritech Олег Аверьянов много внимания уделил 
как раз теме зерновых перевозок, а также оптимизации технологии 
уборки зерна – ключевых направлений, над которыми работают 
специалисты компании.

 – Свой бизнес я считаю своего рода долгом перед страной – 
возобновить отечественное машиностроение и предоставить 
аграриям новые возможности развития их предприятий с помо-
щью наших инструментов. В то же время, поскольку наша компа-
ния занимается производством тяжеловесов для дорог, а имен-
но – автопоездов-зерновозов, я поставил перед собой и своей 
командой еще одну важную задачу. Посмотрите на то, в каком 
состоянии находятся многие автодороги в нашей стране! Мы 
все понимаем, что это происходит из-за несоблюдения норм 
и требований по перевозке грузов. Но в то же время понима-
ем, что аграрии – это люди, которые находятся в безвыходной 
ситуации, потому что им нужно перевозить как можно больше 
и как можно быстрее собранный урожай. 
И я нашел решение этой проблемы. Посмотрите на этот ав-
топоезд. Казалось бы, обычный грузовик, но нет! В него вне-
дрены инновации – мы облегчили массу самой конструкции, 
но при этом сделали так, что даже при максимальной загрузке 
эта машина не будет весить более 40 тонн, как этого требует 
закон. Мы хотим, чтобы и наши клиенты были застрахованы, 
– заявил Олег Аверьянов, обращаясь к участникам панельной 
дискуссии.

A1
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Речь идет об автопоезде-зерновозе 
АСПС-1424, способном перевозить 
до 40 тонн урожая за одну ходку, 
оставаясь в рамках разрешенных го-
сударством требований. Об уникаль-
ности этой конструкции свидетель-
ствует уже тот факт, что разработка 
Egritech получила специальную 
награду от организаторов во время 
выставки АГРО-2018 – золотую ме-
даль «За инновации в производстве 
автопоездов-зерновозов». 

В состав автопоезда-зерновоза АСПС-1424 входит само-
свал АС-1422 с колесной формулой 6х4, способный пере-
возить до 22 куб.м полезного груза, а также самосвальный 
прицеп ПС-1424, объемом 24 куб.м. Важнейшим преимуще-
ством автопоезда-зерновоза АСПС-1424 является, во-пер-
вых, одновременно прочная и облегченная конструкция, 
а во-вторых, возможность ее исполнения фактически 
на любом шасси. Поскольку это отечественная разработка, 
это означает, что на нее распространяюется действие госу-
дарственной программы частичной компенсации стоимо-
сти, да и в принципе, украинская продукция всегда будет 
дешевле по сравнению с западной.
Олег Аверьянов отметил, что такая качественная техника яв-
ляется именно украинским продуктом, который создавался 
с учетом ведущих мировых разработок в этой отрасли.
 – У нас есть свои ресурсы! В Украине есть те мощности, 
которые способны обеспечить украинский рынок даже 
без импортной продукции! 
Я, как собственник бизнеса, готов повышать своим людям 
зарплату, платить налоги и вкладывать собственные средства 
в производственные фонды. И я уже неоднократно делал это! 
Например, в развитие завода «Пожмашина», на мощно-
стях которого мы производим сельхозтехнику, уже вложено 
более 3 млн евро и мы готовы вкладывать еще! Но только 
дайте нам, украинским производителям, платформу, на кото-
рой мы будем крепко стоять, – уверен учредитель торгового 

дома компании Egritech.
Обязательно следует вспомнить и еще об одной уникальной 
разработке отечественного производителя – бункерах-на-
копителях для зерна серии БНП. В серию входят модели, 
способные вмещать 16, 20, 30 и 40 куб.м сыпучей массы. 
Бункеры-накопители или, как их иначе называют, бунке-
ры-перегрузчики, используются для перехода на так на-
зываемую трехзвенную технологию уборки зерна. Ее суть 
состоит в том, что эти металлические емкости на колесах, 
оснащенные шнеками, используются в качестве посредни-
ков между комбайнами и автомобилями-зерновозами. Это 
позволяет освободить зерноуборочные комбайны от не-
обходимости подъезжать к краю поля и выгружать бункер 
в зерновоз, а, значит, существенно, экономить время во вре-
мя уборки урожая. В свою очередь, работа не останавлива-
ется, поскольку бункер передвигается с помощью трактора 
от комбайна к комбайну, позволяя им на ходу опустошить 
бункеры. При этом, например, 40-кубовый бункер-перегруз-
чик способен вместить 3-4 намолоченных бункера больших 
комбайнов. Это позволяет повысить производительность 
уборки урожая на 30-40%, сделать невозможными потери 
зерна, а также отказаться от приобретения дополнительных 
комбайнов. Ведь один или два бункера, правильно разме-
щенные в поле, позволяют, условно говоря, трем комбайнам 
выполнять работу четырех при обычных условиях.    
Фактически можно говорить о комплексном подходе со 
стороны Egritech, ведь агропроизводитель, который будет 
эффективно использовать бункеры-накопители и автопо-
езда-зерновозы с облегченной конструкцией, существенно 
выигрывает и в плане производительности, и в плане повы-
шения итоговой рентабельности работы.
Здесь используют самое современное оборудование 
и по-настоящему инновационные технологии, сделавшие 
честь многим предприятиям в мире. Продукция этого укра-
инского производителя позволила окончательно разру-
шить стереотип о якобы отставании отечественного сель-
хозмашиностроения от большинства зарубежных брендов. 
В этом может убедиться каждый аграрий, ознакомившись 
с техникой бренда Egritech.

г. Киев, ул. Московская 43/11, оф. 9 
E-mail: sales_ag@egritech.org

тел.: +38 044 299-04-52 
(звонок бесплатный)
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Нарешті ми в черговий раз зу-
стрілися з користувачами систе-
ми контролю висіву «RECORD». 
Нагодою стала щорічна виставка 
АГРО-2018, яка відбулася в м. Києві 
з 6 по 9 червня, - каже менеджер 
з продажу Євген Шевченко.

Більшість користувачів систе-
ми стають нашими прихильниками, 
дають поради по поліпшенню систе-
ми або доповненню важливими для 
них параметрами. Ми намагаємось 
зробити систему простою в кори-
стуванні, але максимально функціо-
нальною. Про всі плани по вдоско-
наленню і розширенню функцій 
системи ми розповідаємо нашим 
постійним клієнтам і вони в будь-я-
кий час можуть прислати систему 
на поновлення програмного забез-
печення та тестування датчиків 
(важливо для сівалок точного 
висіву), - каже розробник СКВ 
«RECORD» Дмитро Милаєнко.

Виставка є гарним місцем для 
особистого знайомства з користу-
вачами СКВ «RECORD», де вони 
діляться своїми враженнями. Особ-
ливо приємно, коли за допомогою 
системи якісно посіяли і отримали 
гарні сходи, а це є запорукою до-
брого врожаю! Багато з них просто 
телефонують з вдячними словами 
та побажанням успіхів.

Ми з великим задоволенням на 
виставкових стендах спілкуємось з 
клієнтами та демонструємо, як пра-

цює система. Багато відвідувачів 
виставки цікавляться системою на 
майбутнє, тому що виникають пи-
тання по просівам на зернових 
сівалках і по нерівномірному висіву 
на сівалках точного висіву («двійни-
ки», «пропуски», «розкладка насін-
ня в ряду» і т.д.). Компанія ТОВ 
«Трак» приймає участь майже у всіх 
великих сільськогосподарських 
виставках. Запрошуємо всіх бажаю-
чих ознайомитися з роботою систе-
ми контролю висіву «RECORD» на 
діючих стендах зернових і просап-
них сівалок як на виставках, так і на 
виробництві нашого підприємства.

На виставці ми зустрічалися з 
користувачами, які позитивно оціни-
ли використання СКВ «RECORD». 
Це представники таких господарств:

ФГ «Чаус» (просапна сівалка 
John Deere 7200);

ФГ «Бебешко В.І.» (просапна 
сівалка John Deere 7000);

ФГ «Зоря» (просапна сівалка 
УПС-8);

ТОВ «Вам Агро» (зернова 
сівалка GASPARDO KOPONA);

АФ «Нива» (просапні сівалки 
ТОДАК СТВТ-12/8М та Плантер);

ФГ «Коровенко» (просапна 
сівалка Мonosem NG Plus 4);

ФГ «Тєтєрєв» (просапні сівалки 
GASPARDO SP 8, Вега 8 та зернова 
сівалка Велес Агро НІКА 4М);

АВ ТОВ «Агроцентр К» (зер-

нові сівалки Great plains, Terminator 
та ін.);

ФГ «Широкоступ» (зернова 
сівалка Amazone Citan 12001);

ФГ «Аякс» (просапна сівалка 
УПС-12) та багато інших.

Деяким користувачам не 
відразу вдалося застосувати всі 
можливості системи, але СКВ 
«RECORD» відпрацювала добре і у 
них все ще попереду. Ми завжди (і 
в свята, і в вихідні) на зв’язку з на-
шими клієнтами, які використову-
ють систему контролю висіву 
«RECORD», спілкуємось з ними по 
телефону і надаємо консультації, 
інколи виїжджаємо в господарства, 
для оперативної допомоги по не-
відкладним питанням роботи си-
стеми. В деяких господарствах, 
встановлювали системи на сівалки 
і проводили навчання персоналу.

В сільському господарстві, як 
і у будь-якій галузі, дуже потрібно 
все зробити правильно і вчасно, 
використовуючи для цього всі 
новітні розробки і технології, і тіль-
ки тоді добрі результати не застав-
лять себе чекати.

На сьогоднішній день система 
контролю висіву «RECORD» – це 
економічно обґрунтований меха-
нізм для виконання якісного посіву 
різних культур і один із чинників отри-
мання майбутніх гарних врожаїв.

Іван Бойко

СІЄМО КРАЩЕ!!!  
З СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ «RECORD»

(частина друга)

м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 2-В    www.seeding.com.ua
Відділ продажу: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78    market@seeding.com.ua
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Урожайные горизонты «Олис»
На АГРО-2018 ведущий национальный производитель оборудования для пере-
работки зерна представил целый ряд новинок, в том числе зерноочистительный 
сепаратор Горизонт-К-32.
Одесская компания «ОЛИС» сегодня входит в золотой фонд производителей обору-
дования для аграрного сектора в Украине. Достаточно сказать, что в прошлом году 
«ОЛИС» впервые приняла участие в крупнейшей мировой выставке «Agritechnica 
2017» в Германии, и выступила более чем достойно. В рамках выставки Агро-2018 
компания презентовала несколько видов оборудования, о которых нам рассказал 
коммерческий директор Владимир Чеглатонев.
– Наша продукция производится на современном мировом оборудовании, с использо-
ванием лучших технологических решений. Мы делаем ставку на качество и надеж-
ность, – рассказывает Владимир Иванович.
Самой заметной новинкой компании из Одессы на АГРО-2018 стал зерновой се-
паратор Горизонт К-32, предназначенный для осуществления первичной очистки 
зерна от крупных, мелких и легких примесей. Новая модель получила увеличенную 
площадь сит (32 м²) и производит первичную очистку зерна с производительностью 
не менее 160 т/час (до 200 т/час).
– Этой линейке сепараторов исполнилось уже пять лет и их можно увидеть во мно-
гих хозяйствах и предприятиях Украины и в странах СНГ. Они надежные, простые 
в эксплуатации, проводят эффективную очистку и самое главное – обладают высокой 
производительностью. У нас есть модели Горизонт К-8, К-16, К-24 с площадь сит 8, 
16 и 24 м² и вот теперь новый флагман линейки – Горизонт К-32. Исходя из большой 
потребности рынка в сепараторах с большой производительностью, особенно это 
касается очистки подсолнечника, мы и в дальнейшем будем делать упор на производ-
ство такого оборудования, – утверждает коммерческий директор компании «ОЛИС».
Посетители стенда живо интересовались и другими моделями сепараторов, кото-
рые производит «ОЛИС». Это зерновой сепаратор барабанного типа Луч ЗСО-200 
и ситовой сепаратор ПСО-6. Первый агрегат предназначен для очистки зерна сель-
скохозяйственных культур от крупных, мелких и легких примесей, а его произво-
дительность достигает 200 т/час. Второй агрегат – ПСО-6 – позволяет производить 
эффективную очистку зерна с производительностью не менее 30 т/час.
– В последнее время наблюдается тенденция, что аграрии стараются создать зам-
кнутый цикл переработки и хранения зерна у себя в хозяйстве. И это правильно, 
учитывая огромные экономические преимущества такого подхода. Мы со своей сто-
роны стараемся предоставить заинтересованным клиентам необходимую техни-
ческую поддержку и обеспечить поставку необходимого оборудования, – объясняет 
Владимир Чеглатонев.
Особое внимание мы обратили на представленный на АГРО-2018 агрегатный уни-
версальный крупозавод Оптиматик К-15. Это направление является одним из клю-
чевых в деятельности «ОЛИС», поскольку это единственная компания в Украине, 
которая производит весь спектр оборудования по переработке зерна, а также вы-
полняет строительство крупозаводов «под ключ». Оптиматик К-15 поставляется 
в комплекте с несущей металлоконструкцией, лестницей и площадкой обслужива-
ния, бункерами, системой аспирации, системой пневмотранспорта, электрической 
частью и автоматикой. Благодаря тому, что во время изготовления крупозавод про-
ходит стадию контрольной сборки, его полная сборка и запуск в работу на месте 
эксплуатации занимает не более трех дней. Важно, что это оборудование работает 
в автоматическом режиме, а контроль его работы обеспечивает один оператор.

г. Одесса, ул. Столбовая, 28
e-mail: olis1@ukr.net
тел. +38 (048) 752-85-58
+38 (067) 511 – 29-99, +38 (067) 485-19-95

Неудивительно, что продукция 
«ОЛИС» высоко оценивается 
заказчиками не только из Украины, 
но из других стран Европы и Азии. 
Агрегаты одесского производите-
ля успешно работают в Польше, 
Беларуси, Прибалтике, Казахстане 
и других странах. Учитывая высо-
кую заинтересованность потен-
циальных покупателей из таких 
технологически развитых стран, 
как Германия во время выставки 
«Agritechnica 2017» в Ганновере, 
не исключено, что их оборудова-
ние в скором времени получит 
новый вектор для поставок. И это 
закономерно: «ОЛИС» производит 
продукцию по-настоящему евро-
пейского качества.

A1
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• Эффективная очистка и калибровка по удельному весу всех известных видов семян 
 (трав, зерновых, зернобобовых, технических, овощных и других культур);
• Бережная сортировка зерна по признакам биологической ценности 
 (сильный зародыш, высокая всхожесть и продуктивность, 
 большая масса 1000 семян, здоровые и жизнеспособные семена);
• Повышение урожайности, классности посевного и товарного зерна;
• Отсутствие строгих ограничений по влажности и засоренности исходного материала;
• Быстрая смена режимов работы сепараторов САД при смене культур;
• Низкая энергоемкость;
• Широкий модельный ряд на 4,5,10,15,20,30,40,50,100,150 т/ч.;
• Наличие встроенного циклона на всех моделях сепараторов.

производитель 
зерноочистительного 
оборудования

Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД. 
ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная, 
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82 
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
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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 

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

 Schneider Electric;
  гарантия 2 года.

A1
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ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯНВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯН

 
Как увеличить прибыль с помощью влагомера:

Контролируйте время сбора урожая и
подсушивайте зерно самостоятельно 

до получения оптимального значения влаги! 

Точность измерения 0.3%

Большой список культур
Меню на русском языке

Произведен в Дании

Наплечная сумка

2 года гарантия

(097) 0000-737 | (048)7344-123
 WWW.TECHNOTEST.COM.UA

ТЕХНОТЕСТ
Доставка по всей Украине!

ФармПРО

с размолом
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ВК Технополь

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99        E-mail: technopol.sergiy@gmail.com

Культиватори серії АК 
4; 6; 8,5; 9,7; 11,6
Зчіпки БГ-14 і ЗПБ-14

Потужність трактора - не менше 80 л.с.   Робоча ширина захвату - 6 м

ЗПБ-14

БРН-6, БРП-9

25% компенсації

з держбюджету

Подрібнювач ПТ-6

БГ-14

СІЛЬГОСПТЕХНІКА 
від виробника
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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС АГРО

A1

Виробник сільськогосподарської техніки  
ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний 
коток-подрібнювач «АЯКС»! Ріжучий водона-
ливний гідравлічний коток «АЯКС» спеціально 
розроблений для подрібнення сухих рослинних 
залишків, вирівнювання і часткового мульчуван-
ня поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове 
мульчування ґрунту затримує випаровування во-
логи, регулює температуру поверхневого шару, 
стримує ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, 
збагачує ґрунт органічними речовинами.
Передові технології, що використовуються при 
виробництві котка «АЯКС», забезпечують надій-
ну роботу протягом всього терміну експлуатації.

Робоча ширина захвату, м 6

Робоча швидкість, км/год 12

Транспортна швидкість, км/год 20

Діаметр котка, мм 465 (сталь 09Г2С)

Кількість котків, шт. 3

Продуктивність, га/год 4,8-7,2

Габаритні розміри в робочому положенні:

Довжина, м 3,05

Ширина, м 6,24

Висота, м 1,02

Габаритні розміри в транспортному положенні:

Довжина, м 4,4

Ширина, м 2,39

Висота, м 1,56

Загальна маса

Без води, кг 1550

З водою, кг 1850

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

Агрегатується з тракторами класу 1,4

Завдяки високій швидкості обертання ротора 
котка зі збільшеним діаметром 465 мм, бездо-
ганній роботі 135 ножів довжиною 96 мм, підбо-
ру необхідної висоти зрізу за допомогою навіс-
ки трактора, - універсальний коток–подрібнювач 
«АЯКС» задовольнить усі ці потреби в господар-
стві і продемонструє абсолютно новий рівень об-
робки ґрунту в післяжнивний період!
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» осна-
щено сучасною гідравлічною системою складан-
ня, що зменшує габарити при транспортуван-
ні, максимально знижує навантаження на трак-
тор, чим дозволяє зекономити кошти на пальне 
та утримання тракторів.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» ста-
не незамінним агрегатом у господарстві, якщо 
Ви маєте на меті:
• отримати бездоганну якість подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залиш-

ків на поживні речовини;
• ефективно знищувати бур’яни і шкідників сіль-

ськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використо-

вуючи новітню техніку, що регулюється під Ва-
ші потреби (висота, вага для найбільш продук-
тивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



35

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”, №7 (30), июль 2018 г.

Директор Кравченко Олексій Вікторович 
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77

kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com

Дзвони зараз!Дзвони зараз!

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА НА БАЗІ 
АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇЇ ВІД УКРАЇНСЬКОГО 
ВИРОБНИКА «АЯКС-АГРО» (КОЛ. «СОПТАЙМ»).

Модель розроблена командою австрійських 
інженерів та модернізована українськими 
агрономами для ефективної роботи  
на нашому ґрунті. 
1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС 
приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.

Товщина основної балки (бруса), мм 8

Товщина стійок з накладками, мм 9

Робоча швидкість руху, км/год 15-20

Робоча ширина захвату, м 2/3/6/9/12

Продуктивність, га/зміна До 100

Вага, кг 1250

Обслуговуючий персонал, чол. 1 (тракторист)

АЯКС АГРО

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

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

БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК  
У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!
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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 окупованих територій).

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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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.
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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 ро-
боту плуг, борону і навіть сівалку. Тобто, маючи 1 трактор 

(від 200 к.с.), 1 лісо-
ву фрезу Multiforst (із 
робочою шириною 
200-250 см) та од-
ного механізатора, 
за 30 днів можливо 
повністю підготувати 
до 60 га площі. Жод-
них ям на полі, ніякої 
гори пнів та коренів. 
Мінімальні витрати 
на пальне та зарп-
латню.

За бажанням, 
можливо випиля-
ти дерева на дро-
ва для подальшого 
опалення чи збуту. 

В цьому випадку продуктивність фрези збільшиться, а 
кількість щепи на ділянці зменшиться. Для цього можна 
використовувати обрізувач лісосмуг виробництва Агро-
реммаш-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-річний досвід із будування спеціалізованої та сільгосп-
техніки. Перший в світі лісовий ротор для мульчера було 
розроблено саме компанією Seppi M. Висока якість та 
надійність 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
A1
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Главный принцип сотрудничества веду-
щего отечественного производителя и 
разработчика - предоставление комп-
лексных решений, отвечающих на агро-
номические и экономические вызовы в 
агробизнесе.
Во-первых, речь идет о технологиях, ко-
торые помогают аграриям максимально 
использовать, к сожалению, ограничен-
ное количество влаги в почве, и как мож-
но раньше заходить в поле (в среднем на 
20 дней). При этом достигается высокая 
проходимость самоходных опрыскива-
телей и минимизация давления на почву.
Во-вторых, это предпочтительное приме-
нение жидких удобрений (ЖКУ) с целью 
их скорейшего полноценного усвоения 
корневой и листовой системой растений.
В-третьих, комплексная технология, кото-
рую предлагает компания, ориентирована 
на полный контроль процессов и расхода 
всех видов ресурсов в аграрном хозяй-
стве. Это экономия удобрений, СЗР, ГСМ, 
ресурса техники и затрат на оплату труда.
И, наконец, подобный комплексный по-
дход позволяет прийти к максимальной 
автоматизации процессов в агробизнесе, 
а значит, к повышению их эффективнос-
ти, сокращению затрат и влияния челове-
ческого фактора.

Опрыскиватели «Водолей» -  
в любое время, в нужное место, 
необходимое удобрение КАС32
Жидкие удобрения являются наиболее вы-
сокотехнологичным средством и эффек-
тивным решением в сфере доставки дей-
ствующих веществ для питания растений. 
Например, все более широко применяемая 

украинскими сельхозпроизводителями 
карбамидно-аммиачная смесь (КАС32), 
потери азота при использовании которой 
не превышают 10% (сравним с 40% у гра-
нулированных удобрений). При примене-
нии КАС32 можно смешивать с другими 
жидкими удобрениями и СЗР. В результате 
за один проход техники будет проведено 
сразу несколько видов обработки поля, что 
значительно экономит время и средства. 
При этом упрощается управление техноло-
гическим процессом, контроль и учет.
Каждая технология требует соответ-
ствующего технического обеспечения. 
Например, при выращивании озимых 
культур необходимо обеспечить старт 
вегетации растений в максимально ран-
ний срок, для того чтобы дать возмож-
ность растению воспользоваться боль-
шим количеством влаги в почве. Машина 
должна выйти в поле по мерзло-талому 
грунту и не загрузнуть, и при этом не ос-
тавлять колеи.
Всем этим требованиям в максимальном 
объеме отвечает уникальный опрыски-
ватель нового поколения «Водолей». 
Он специально создан для работы на 
переувлажненных грунтах – и на прак-
тике показал свою непревзойденную 
эффективность и экономичность. Для 
контроля точности соблюдения нор-
мы внесения удобрений опрыскиватель 
«Водолей» оснащен бортовым компью-
тером с GPS-модулем. Его главная зада-
ча - синхронизация потока жидкости со 
скоростью движения техники по полю. 
Контролируя скорость перемещения тех-
ники, компьютер «Водолей» следит за 
тем, чтобы несмотря на изменения ско-
рости движения, на каждом гектаре было 

внесено именно столько действующего 
вещества, сколько было запланировано. 
Поток жидкости непрерывно подстраива-
ется под скорость движения техники.
Процесс внесения удобрений самоход-
ным опрыскивателем «Водолей» макси-
мально щадящий как для почвы, так и 
для выращиваемых культур. Максималь-
ное давление шин на почву до 160 г/см², 
поэтому «Водолей» сможет пройти по 
размокшей земле и всходам озимых, не 
повреждая их. Во время работы опрыски-
ватель «Водолей»:
• Не оставляет колею на поле;
• Не повреждает озимые при высоте сте-
блестоя до 50 см;
• Может начинать работу весной на две-
три недели раньше, когда обычная техни-
ка просто завязнет в поле;
• Может выходить в поле после сильного 
дождя, на переувлажненную почву;
• Может обрабатывать поле почвенными 
гербицидами сразу после посева культур.
На самоходный опрыскиватель «Водо-
лей» также можно установить обычные 
колеса шириной 18 см. «Водолей 1» осна-
щен экономичным и надежным японским 
двигателем Kubota объемом 1,5 л, благо-
даря чему расход топлива на обработку 
одного гектара составляет около 0,2 л/га. 

Если аграрию нужен более мощный и 
производительный агрегат, то стоит об-
ратить внимание на опрыскиватель «Во-
долей 2» с двигателем Kubota объемом 
2,4л, оборудованный системой гидро-
привода насоса. При несколько большем 
расходе дизеля (до 0,35 л/га) он пораду-
ет еще большей производительностью и 
нормой вылива (до 500 л) на гектар.

Компания «Комплексный АгроСервис» работает на аграрном рынке с 2007 года. И на сегодняшний день эта верти-
кально интегрированная компания предоставляет агропроизводителям широкий спектр современной продукции 
и услуг. Это производство самоходных опрыскивателей на колесах низкого давления «Водолей», внедрение авто-
матизации систем управления сельхозпредприятием на базе online-мониторинга действующего вещества, семян 
и агротехники, с помощью производимых предприятием многофункциональных бортовых компьютеров, а также 
переоборудование агрегатов под внесение ЖКУ.

«Комплексный АгроСервис» –  
  решения для Вашего успеха
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Оба опрыскивателя оснащаются гидрав-
лическим раскрытием штанги, что суще-
ственно упрощает эксплуатацию машин и 
ускоряет процесс обработки полей за счет 
управления складыванием/раскладыва-
нием штанги из кабины опрыскивателя.
Процесс внесения жидких удобрений кон-
тролируется бортовым компьютером с GPS/
GSM-модулем. Данные о текущей скорости 
вылива сопоставляются с координатами и 
передаются в базу данных Агросистемы. 
Результат обработки каждого поля может 
быть просмотрен через Web-интерфейс.
На опрыскиватель «Водолей 2» также 
может быть установлено итальянское 
оборудование для разбрасывания грану-
лированных удобрений. Главная особен-
ность системы Vibro System – щадящий 
механизм вывода гранул из бака с помо-
щью вибрационных колец. В отличие от 
традиционных мешалок, такая система 
не повреждает гранулы или семена. Vibro 
System не меняет радиус разлета гранул 
(семян), что гарантирует равномерность 
обработки территории и всхожесть семян. 

Переоборудование  
почвообрабатывающей техники  
для внесения жидких удобрений 
Компания «Комплексный АгроСервис» 
идет навстречу желаниям аграриев сэко-
номить на сокращении числа операций 
обработки земли, что привело к появле-
нию услуги по переоборудованию почво-
обрабатывающих агрегатов под внесе-
ние жидких удобрений.
Обратившись в компанию «Комплексный 
АгроСервис», Вы получите консульта-
цию и готовые технические решения по 
переоборудованию Вашей техники. Спе-
циалисты сервисной службы установят 
готовые технические решения на Вашу 
сельхозтехнику.
После установки комплекта оборудова-
ния техника одновременно с выполне-
нием профильных задач будет вносить 
жидкие удобрения. За соблюдением нор-
мы вылива отвечает компьютер опрыски-
вания «Водолей» с GPS/GSM-модулем. 
Результаты обработки сохраняются в 
базе данных Агросистемы и доступны 
для просмотра через Web-интерфейс.
Сеялка после такой модернизации смо-
жет вносить стартовые удобрения во вре-
мя посева. А ведь использование старте-
ров повышает урожайность и не может 
быть заменено отсроченным внесением 
удобрений. Для максимального эффек-
та от стартовых удобрений, компания 
«Комплексный АгроСервис» предлагает 
инновационную систему AgroShot.
Она обеспечивает внесение удобрений 
именно там, где был высев. Система 
датчиков отслеживает факт выхода се-
мени - и тут же подает команду на вылив 
удобрения. Рабочая жидкость может быть 
подана перед, после или прямо на семя. 
Такой подход позволяет:
• Использовать бюджетные полифосфат-

ные удобрения, не опасаясь, что они попа-
дут на семя (что может привести к сниже-
нию всхожести) – просто укажите системе, 
что рабочая жидкость должна быть выли-
та не на семя.

• Повысить урожайность, поскольку удо-
брение выливается именно там, где в ско-
ром времени будут корни растения.
• Снизить расходы, так как удобряется 
только прикорневая зона будущего рост-
ка, а не все поле в целом.
Заказав переоборудование сеялки, куль-
тиватора или дисковой бороны, аграрий 
получает двойную экономию. Ведь не 
нужно покупать новую технику – посколь-
ку новый функционал появится у той, ко-
торая уже есть в хозяйстве. И, естествен-
но, снижается количество операций – за 
один проход переоборудованная техника 
будет выполнять сразу два действия.

Приборы для точного  
земледелия от компании  
«Комплексный АгроСервис» 
Системы точного земледелия становят-
ся велением времени, они призваны 
вывести эффективность работы и при-
быльность предприятий. Но для получе-
ния результата нужно либо сразу исполь-
зовать комплексный подход (что не всем 
по карману), либо прицельно использо-
вать элементы технологии, которые нуж-
ны именно конкретному хозяйству.
Для снижения расходов при обработке 
почвы и повышения урожайности компа-
ния «Комплексный АгроСервис» предла-
гает следующие приборы:
• Компьютер опрыскивания «Водолей 1»;
• Агронавигатор «Водолей 2» (прибор па-
раллельного вождения);
• Агронавигатор «Водолей 2» с приемом 
RTK сигнала;
• GPS-трекер.
Компьютер опрыскивания «Водолей 1» с 
GPS/GSM модулем входит в комплектацию 
опрыскивателя «Водолей». Также он может 
быть установлен на сеялку, культиватор или 
дисковую борону при переоборудовании 
ее под внесение жидких удобрений.
Основная задача компьютера опрыскива-
ния «Водолей 1» – поддержание нормы 
вылива на заданном уровне, несмотря на 
колебания скорости движения техники. Для 
этого, компьютер непрерывно отслеживает 
скорость движения и корректирует поток 

рабочей жидкости. GPS-координаты еже-
секундно сопоставляются с текущей ско-
ростью вылива и передаются в базу данных 
Агросистемы по GSM-каналу связи.
А через Web-интерфейс можно увидеть ре-
зультат обработки поля. Если все линии зе-
леные, значит норма соблюдена, синий цвет 
будет означать недолив, красный – превы-
шение нормы. Кроме того, прибор позволяет 
точно видеть, насколько эффективно исполь-
зуются ГСМ и удобрения. Если тракторист ре-
шит «попутно» съездить на рыбалку, то факт 
нецелевого использования дизельного то-
плива не получится скрыть. Также владелец 
поля сможет оценить, сколько именно было 
вылито удобрений на каждом обработанном 
участке. И если тракторист решит вылить на 
трех полях то, что было запланировано для 
выливания на одном (снизив норму вылива), 
то система сообщит об этом. 

Агронавигатор «Водолей 2» –  
многофункциональный компьютер,  
в который заложен функционал управ-
ления сразу несколькими процессами:

1. Агронавигатор.
2. Автопилот.
3. Подрулька сельхозагрегатом.
4. Управление и контроль работы 
сеялкой.
5. Посекционное отключение фор-
сунок при наезде на обработанную 
территорию.
6. Дифференцированное внесение 
жидкости по карте задания.

Агронавигатор помогает механизатору 
обрабатывать территорию без пропусков 
и повторного внесения на ранее обрабо-
танные участки. Возможности агронави-
гатора «Водолей 2» включают настройку 
ширины штанги под текущий опрыскива-
тель, выбор масштаба отображения, замер 
площади поля, отображение и учет скоро-
сти движения, индикацию отклонения от 
правильной траектории движения и со-
хранение результатов обработки поля на 
карту памяти.
Для максимально точной обработки тер-
ритории прибор параллельного вождения 
«Водолей 2» может быть оборудован мо-
дулем для приема RTK-сигнала. В таком 
случае, координаты техники, на которой 
он установлен, будут определяться с по-
грешностью в несколько сантиметров.
GPS-трекер помогает снизить расходы 
предприятия на ГСМ за счет отслеживания 
параметров работы с/х техники. Исполь-
зование GPS-систем контроля транспорта 
обеспечивает визуальное отображение 
маршрута движения, точек загрузки и 
выгрузки, остановок в пути; контроль ско-
ростных режимов; контроль несанкциони-
рованного отклонения от запланирован-
ного маршрута и защиту от угона техники. 
GPS-трекер может быть установлен на 
любой тип техники: грузовую, легковую, 
сельскохозяйственную, как находящуюся 
в личном владении, так и арендованную.
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Применение предохранитель-
ных муфт в карданной передаче 
обеспечивает защиту агрегатов от 
поломки при запуске и остановке 
тяжелого оборудования, резком тормо-
жении, по причине попадания посторонних  
предметов в зону вращения (камней, веток).

Установка более мощного карданного вала без 
использования ограничителей крутящего момента 
нецелесообразно, т.к. приведет к поломкам более 
дорогостоящего оборудования сельхозмашины.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОВ

ОБГОННЫЕ МУФТЫ
Обгонные муфты передают вращение только в одном направлении. Т.е. при оста-

новке ВОМ роторы и маховики сельхозмашины продолжают вращаться. Обгонная 
муфта не защищает сельхозмашину от перегрузок.

Область применения: косилки ротационные, опрыскиватели, сеялки.

РАДИАЛЬНО-ШТИФТОВЫЕ  МУФТЫ
Используются для защиты агрегатов от поломок, возникающих из-за перегруз-

ки сельхозмашины и заклинивания рабочих органов. Передача крутящего момента 
происходит при помощи подпружиненных кулачков. Рекомендуется применять для 
передач, работающих на оборотах до 700 мин-1.

Область применения: погрузчики, подборщики, роторные грабли-ворошилки, 
зерновые жатки.

МУФТЫ СО СРЕЗНЫМ БОЛТОМ
Используются для прерывания избыточного крутящего момента, возникающего 

при внезапных перегрузках сельхозмашины. Крутящий момент передается с помо-
щью болта, который срезается при превышении установленного крутящего момен-
та и позволяет вилке и втулке вращаться независимо друг от друга.

Область применения: машины для внесения жидких удобрений, пресс-подбор-
щики, кормораздатчики.

ФРИКЦИОННЫЕ МУФТЫ
Используются для ограничения перегрузок при работе, возникающих при запу-

ске сельхозмашин, оборудованных маховиками или роторами. В момент включения 
муфта пробуксовывает из-за большой разницы угловых скоростей ведомого и ве-
дущего валов. В процессе разгона разница постепенно уменьшается до нуля. Это 
позволяет соединять валы плавно, без ударов под нагрузкой и со значительной 
начальной разницей их угловых скоростей.

Область применения: роторные косилки, пресс-подборщики, почвенные фрезы и 
техника, работающая с грунтом.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ШАРНИРЫ
Предназначены для установки на карданные валы для увеличения рабочего угла 

при сохранении плавности работы, за счет постоянного равенства углов концевых ви-
лок. Шарнир увеличивает рабочий угол в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Область применения: опрыскиватели, миксеры, пресс-подборщики.

(050) 396-30-10
(067) 494-19-40
(067) 494-19-20

office@auto-detal.com.ua
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