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Перелік мінеральних добрив та мікродобрив
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “БЕСТА”

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%

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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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%

03048, Україна, м. Київ,
вул. Кадетський Гай, 6/1,
ЄДРПОУ 37593110
тел./факс: +380 (44) 222-91-92
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Надійний живильний «кожушок» для насіння.
Інкрустація БС «Дефенс-С»

A1

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

ПЕРЕВАГИ:
●в
 исока ефективність інкрустації, до 98% схожості насіння;
● з ахист насіння від дії на них несприятливих чинників

(полімерна плівка зберігає насіння в сухому та напіввологому
ґрунті до 60 діб і більше);
●п
 овне припинення осипання протруйника, що дає змогу
заощадити його, та покращує якість обробки;
●п
 ідвищує сипкість зерна при посіві;
● с тимулює розвиток кореневої системи, активізує фізіологічні
процеси в рослині;
●п
 оліпшує мінеральне живлення і підвищує імунітет рослин;
● з а рахунок дії амінокислот посилює антистресовий ефект;
● з більшує корисну мікрофлору і підвищує біологічну активність
в ризосфері рослин, сприяє оздоровленню ґрунту;
●п
 ідвищує врожайність та якість продукції.

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

ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІC»
виробник регуляторів росту рослин
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

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

Пшениця дворучка СН-1: Леннокс, Маттус, Гранус.
Ячмінь озимий СН-1: Луран, Хайді, Вінтмальт, Дев’ятий вал;
Еліта: Дев’ятий вал

Ріпак озимий СН-1: Бучацький

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

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

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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РЕДСТОУН: СТІЙКИЙ ТА ВРОЖАЙНИЙ
Придатний для вирощування із застосуванням потужних гербіцидів
гібрид озимого ріпаку РЕДСТОУН чудово себе показав у посівах по всій Україні

У

Всеукраїнському науковому інституті селекції (ВНІС) однією
сіння коштує утричі дорожче, аніж насіння української селекції, а
з ключових селекційних програм є створення нових сучасних
тому усе найкраще ми віддамо першому. Українському ж ріпаку
гібридів озимого ріпаку з потрібним комплексом господарсь- – що лишиться… Ясна річ, що із таким ставленням врожайність вітко-цінних ознак. Ріпак є незамінною культурою в економічній та
чизняних гібридів буде поступатися імпортним, що дасть підстави
агрономічній структурі господарств, підтримуючи їх фінансову
стверджувати, що вони, мовляв, гірші.
стабільність. Тому не дивно, що до селекції цієї популярної кульНі, як мінімум, не гірші! При створенні усіх без винятку гібритури привернуто серйозну увагу з боку провідних насіннєвих
дів ВНІС, передусім таких як Редстоун, Блекстоун чи новинка Грім,
компаній. В цьому аспекті нам особливо приємно відзначити
застосовуються найсучасніші селекційні технології, аналогічні до
справжній селекційний прорив у насінництві озимого ріпаку, який
тих, що практикуються найвідомішими насіннєвими компаніями
вдалося здійснити науковцям ВНІС. Ними було виведено на ринок
світу. Всеукраїнський науковий інститут селекції – це сучасна інУкраїни унікальні гібриди озимого ріпаку, що мають високу якість
новаційна компанія, яка проводить досліди та випробування норіпакової олії; високу та стабільну врожайність; гібриди стійкі
вих сортів та гібридів в різних кліматичних зонах України. Селекдо стресових факторів та основних хвороб, і, що дуже важливо, ційна програма ВНІС ведеться не тільки в Україні, а й у Південній
придатні для вирощування за інтенсивною технологією з викори- Америці.
Відповідно, такий ударний гібрид озимого ріпаку як Редстостанням потужних гербіцидів. До їх числа належить і вже добре
ун володіє цілим комплексом конкурентних переваг, що дають
знайомий серед українських аграріїв – гібрид Редстоун.
змогу отримувати за належного догляду по 45 ц/га і більше за
суттєво нижчих капіталовкладень, що пояснюється як нижчою
На що звертає увагу власник господарства чи агроном при
ціною посівного матеріалу, так і продуманою системою захисту
виборі посівного матеріалу для озимого ріпаку? Які проблеми та
від гербіцидів.
виклики очікують на посіви цієї культури впродовж осіннього та
Редстоун належить до гібридів із пластичними строками
весняного періодів вегетації?
висіву, що є особливо важливим за сучасних мінливих кліматичПо-перше, ми хочемо, щоб рослини нормально увійшли в
зиму в належній фазі розвитку і так само добре перезимували. них умов. Його період вегетації становить 300-305 днів і гібрид є
Щоб навесні сходи максимально рано почали вегетувати, яко- придатним до інтенсивного вирощування, виявляючи при цьому
мога повніше використовуючи запаси вологи в ґрунті після зими, високу стійкість та нормальні показники врожайності на бідних
сформувавши перед тим восени потужну кореневу систему. І на- ґрунтах. Вміст олії у насінні озимого ріпаку гібриду Редстоун сягає
решті, щоб ріпак добре пережив квітнево-травневу посуху, котра, 46,4%, а вміст ерукової кислоти перебуває в межах 0,0-0,5%, що
на жаль, перетворилася вже на традиційне явище у більшості ре- промовисто говорить саме за себе.
гіонів України. Тобто, наші гібриди озимого ріпаку повинні виявСильною стороною гібриду озимого ріпаку Редстоун є його
ляти максимальну стійкість, в тому числі і у відношенні до захво- посилена енергія проростання, що знаходить показові прояви як
рювань, а також до вилягання і осипання.
у плані появи сходів за несприятливих погодних умов, так і опоПо-друге, з кожним роком дорожчає вартість мінеральних
середковано – навесні. Адже фінальна врожайність посівів ріпадобрив та ЗЗР, і це при тому, що видовий склад бур’янів на наших
ку значним чином залежить від того, в якому стані гібрид вийполях постійно поширюється і вже наявні форми пристосовують- шов із зими і наскільки швидко він починає вегетувати весною,
ся і потребують застосування більш сильних гербіцидів.
належним чином використовуючи вологу та поживні речовини.
Простіше кажучи, нам потрібен витривалий урожайний гі- Також це означатиме підвищену стійкість посівів і відповідно –
брид озимого ріпаку, стійкий до стресових явищ та окремих видів
нижчу потребу у препаратах для захисту та підживлення рослин
гербіцидів. Тим більш, що поняття фітотоксичності залишається
у квітні-червні.
актуальним, а разом з ним – зростають ризики втрати суттєвої чаВ цьому плані і у гібрида Редстоун, і спорідненої із ним ностини врожаю. Натомість економія на гербіцидах зазвичай не при- винки селекції ВНІС – стійкого до імідазолінів гібриду Грім – абсоводить ні до чого хорошого. Подальше засилля бур’янів спричиняє
лютно немає конкурентів на українських полях. Він швидко старвтрату суттєвої частини дорогоцінної вологи та поживних речовин, тує, набирається сили, чому сприяє і потужна коренева система,
якими ми так дбайливо намагаємося нагодувати рослини.
розвинута ще з осені.
В цьому плані ранньостиглий гібрид озимого ріпаку РедВідповідно, це забезпечує надзвичайну стійкість Редстоуну
стоун, створений у Всеукраїнському науковому інституті селек- до таких неприємних і, на жаль, частих явищ як посуха, осипання
ції, може справедливо вважатися одним із найбільш надійних
і вилягання рослин. Цікаво, що максимальні показники стійкості
варіантів для гарантованого отримання достойного врожаю ріпа- Редстоун демонструє практично до усіх стресових факторів, таку разом із суттєвою економічною віддачею від вирощування цієї
ких як захворювання, що негативно впливають на нормальний
культури. Що важливо – цей гібрид вже пройшов випробування
розвиток рослин та фінальну врожайність. Це і фомоз, і чорна
як в демонстраційних, так і в товарних посівах в усіх грунто- ніжка, і переноспороз, і склеротиніоз, і альтернаріоз, і бактеріоз, і,
во-кліматичних зонах України, демонструючи як високу стійкість
звичайно ж, висока зимостійкість рослин.
за несприятливих умов вирощування, так і високу врожайність за
І наприкінці наголосимо, що Редстоун належить до вже пеналежного догляду за посівами.
ревірених і водночас нових гібридів озимого ріпаку, і при цьому
Останній фактор є особливо актуальним, оскільки іноді став- потенціал його врожайності 70 ц/га промовисто свідчить про релення агрономів до вітчизняних сортів та гібридів виглядає таким
альну перспективу його вирощування в господарствах по всій
чином: що буде, то буде. Мовляв, посівна одиниця імпортного на- території України.

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

БІОДЕСТРУКТОРИ ЧИ ГУМАТИ:
ЩО РОЗКЛАДАЄ РОСЛИННІ РЕШТКИ?

У минулому випуску «Агро1» наших читачів зацікавила стаття агротехнолога-консультанта ТОВ «Південьнасіньсервіс» М.Д. Іванчука «Відповідь читачеві», присвячена проблемі використання рослинних рештків.
Наш кореспондент продовжив розмову з автором статті, основою якої стали нові запитання читачів.
Кор.: Миколо Дмитровичу, Ви у відповіді читачеві наголошували, що дехто помилково вважає деструкторами соломи гумати, проте у своїх зверненнях до редакції читачі з таким
тлумаченням не згодні. То що ж розкладає солому: біологічні
мікробні препарати чи гумати?
М.Д.: Спробуємо більш детально розібратися у цьому питанні, але спочатку з´ясуємо, що таке гумати, біодеструктори і
рослинні рештки.
Гумати – це солі гумінових кислот натрію, калію або амонію.
Їх отримують у процесі витяжки кислотних залишків сильними лугами (Na, K чи NH4) з органічних речовин, де вони
утворились (торф, буре вугілля та ін.).
Біодеструктори – мікробні препарати для обробітку рослинних решток. Рослинні рештки – солома зернових, технічних
та інших культур, що лишається на полях після збирання
врожаю. Цінність решток підтверджена багатьма попередніми публікаціями, але саме біодеструктори призначені для
отримання максимальної вигоди від них. Солома решток –
прекрасна їжа для мікробів, та найголовніше – саме з рослинних решток мікроорганізми утворюють гумус у ґрунті!
Гумус чи гумусові речовини складаються з гумінових кислот,
фульвокислот та гумінів (ті ж кислоти, але міцно зв’язані мінералами ґрунту). Саме на переробку рослинних решток у
гумусові речовини спрямована перша дія біодеструкторів.
Вона базується на фундаментальній властивості мікроорганізмів за допомогою своїх ферментів розкладати високомолекулярні речовини соломи, зокрема навіть такі стійки
до деструкції, як целюлоза та лігнін до простих мінеральних сполук, що можуть засвоюватися рослинами. У процесі
розкладання утворюються напівпродукти та запасається
енергія, що витрачаються для побудови тіл мікроорганізмів
і гумусових речовин. Таким чином гумати утворюються природно! Але це тільки одна корисна дія біодеструктора.
Друга, не менш важлива, – контроль за кількістю патогенних мікроорганізмів на рослинних рештках та в ґрунті. Гумати, отримані штучно, такою дією не володіють.
Та головне – гумати нічого не розкладають, тобто не виконують ролі деструкторів, вони можуть слугувати тільки живленням для рослин і мікроорганізмів, при цьому не тільки
корисних!
Чи впливають гумати на процес розкладання рослинних
решток? Звісно впливають, але опосередковано. Гумусові
речовини з глинистою фракцією ґрунту утворюють гуміно-

во-глинисті комплекси, які забезпечують високу структурну
стійкість ґрунту, поліпшують вологозабезпечення, газообмін,
що створює сприятливі умови для більш активної діяльності
ґрунтових мікроорганізмів.
Примітивно кажучи, мікроорганізми і гумати можна порівняти з коровою і хлівом. Корова без хліва при забезпеченні
їжею дає молоко, але найкращій хлів без корови молока не
дасть. Проте корова у комфортному хліві матиме вищу продуктивність. Тож, якщо хочете мати високі надої, то купуйте
корову і утримуйте її в комфортних умовах.
А якщо хочете отримати високу ефективність від розкладання рослинних решток, то використовуйте біологічний
деструктор з додаванням гуматів.
А тепер щодо корів. Кожному відомо, що при однаковому
догляді більший удій матиме племінна корова порівняно,
наприклад, з червоною степовою породою. Для високопродуктивної ферми потрібно мати добре племінне поголів’я,
як, наприклад, в Ізраїлі з удоями понад 12 т молока в рік
від корови, а не 3-3,5 т як в степу України. Отож, як корови
бувають різні, так і деструктори можуть дуже відрізнятись
між собою і у більшій мірі це залежить від видового складу
мікроорганізмів.
Давайте умовно заглянемо у ґрунт, ближче познайомимось з невидимими мешканцями цього загадкового та не
зовсім вивченого світу, щоб відчути бурхливе життя мікроорганізмів як і людей на землі: і дружнє сусідство і війни, і
активні і пасивні люди, і альтруїсти, і егоїсти, і друзі, і вороги. Подібне життя вирує і у ґрунті, де співіснують різні види
мікроорганізмів – корисні, шкідливі, патогенні на одній території, і отримують від цього життєво необхідні переваги.
Це явище називається коменсалізмом. Більшість мікроорганізмів не можуть жити в ізоляції, а живуть разом з іншими
і часто дуже вразливі без сусідів. Лише 1% мікроорганізмів
може існувати самостійно. Як і люди, мікроорганізми живуть
за своїми правилами і у конкурентному середовищі ґрунту
контролюють поширення «сусідів», завдяки продукуванню
специфічних антибіотиків. Тобто, аборигенні ґрунтові мікроорганізми підтримують свій видовий склад. Звідси можна
зробити висновок, що створюючи умови для активного розмноження та життєдіяльності мікроорганізмів, ми збільшуємо концентрацію усього складу біоконсорціуму, підвищуючи
його біоактивність. Це відбувається при внесенні мінерального азоту, гуматів, різних біостимуляторів тощо.

Наведу деякі лабораторні дослідження ґрунту на вміст грибів.

№ зразку
1
2

10

Зміст
варіанту
Контроль
Екостерн
(дослід)

Всього,
тис/г
ґрунту
69,8
62,5

Патогенні види
тис/г
%
ґрунту
48,9
70,0
3,5

5,6

у т.ч.
Сапротрофні види
тис/г
%
ґрунту
20,9
30
59,0

94,4

Гриби-антагоністи
тис/г
ґрунту
10,5

15

10,4

16,7

%

Токсино-утворювальні види грибів
тис/г
%
ґрунту
59,3
85
17,4

27,8
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Всього грибів 69,8 тис/г ґрунту, у тому числі патогенів –
48,9 тис/г ґрунту, або 70% загальної кількості. Сапротрофи
– корисні організми, що руйнують залишки мертвих тварин
чи рослин, абсорбуючи рослинні органічні сполуки, – 20,9
тис/г ґрунту або 30%. Серед всього складу грибів 10,5 тис/г
ґрунту або 15% – це гриби антагоністи і 59,3 тис/г ґрунту
або 85% – токсиноутворюючі гриби. Отже, ґрунтовий склад
грибів характеризується високою патогенно токсичною зараженістю ґрунту, що впливає на поширення хвороб рослин. Активізуючи життєдіяльність існуючого складу грибів
і розкладання решток, ми провокуємо високе патогенне і
токсичне навантаження на ґрунт, а водночас і на рослину.
А чи можемо ми вплинути на зміну існуючого складу грибів
у ґрунті і завдяки чому? Очевидно, для цього потрібно збільшити кількість антипатогенних мікроорганізмів, сапрофітів
і підвищити їх біоактивність. Тобто, підібрати спеціальний
склад мікроорганізмів і підсилити їх до існуючого консорціуму, при цьому слід врахувати, що окремо взятий вид мікроорганізмів в існуючому стабільному мікроконсорціумі
може бути «вороже» сприйнятий аборигенами, або обме-

БТУ-ЦЕНТР 1/2
ЦВ
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жений його активністю. Теж саме відбувається, коли ми
вносимо комплекс мікроорганізмів, не пов’язаних між собою. Тож для регуляції видового складу із збільшенням чисельності бажаних мікроорганізмів, їх потрібно вносити в
заздалегідь створеному препараті у процесі компенсаційної ферментації. Це можливо на сучасному підприємстві з
високими технологіями на кшталт виробничої і науково-лабораторної бази компанії «БТУ-Центр» за участі провідних
вчених мікробіологів, що працюють у ньому.
А тепер повернемось до того, які зміни сталися у ґрунті
після застосування біодеструктора Екостерн компанії
«БТУ-Центр». Всього грибів 62,5 тис/г ґрунту, у тому числі
патогенних 3,5 тис/г ґрунту або 5,6% проти 70% у необробленому зразку, сапротрофних (корисних) видів 59,0 тис/г
ґрунту або 94,4%. Грибів-антагоністів збільшилось на 1,7%.
А токсиноутворюючих (шкідливих) грибів зменшилось з 85
до 27,8%. Слід пам’ятати, що неможливо створити якісний
біологічний деструктор у простій ванні, якщо вона має
великий розмір. Тож незайве цікавитись, на якій виробничій базі виробляється той чи інший продукт. Якщо для
високого надою молока потрібно мати племінну корову у
комфортному хліві, то для ефективного розкладання рослинних решток потрібно їх обробляти селекційними мікроорганізмами з додаванням гуматів.
Агротехнолог-консультант
ТОВ «Південьнасіньсервіс»
М.Д. Іванчук
Використані матеріали:
1. Д.М.Прянишніков «Вибрані твори», т. 1, стор. 213-224;
2. «Агрінос»: Концепт застосування мікробного консорціуму
для покращення живлення рослин.
3. «БТУ–Центр»: Відродження родючості ґрунтів.

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

ДО УВАГИ ФЕРМЕРІВ –
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ, СОРТИ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ
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 господарства «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 космополітами, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх
областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п’ятого покоління.
Особливо хотілось виділити сорти п’ятого покоління, які були
вперше створені і до цього часу створюються тільки у фермерському господарстві «Бор». У 2007 році був районований перший сорт
5-го покоління - Шестопалівка, селекції ФГ «Бор». Високий рівень
професіоналізму та освіченості виробників України швидко перетворили сорт Шестопалівка в національний бренд, який став найпоширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермерське
господарство «Бор» створило і районувало повну технологічну лінійку 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 монопластами. 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 Одеській області.
Другий монопласт - сорт Шпалівка - досяг вершини пластичності. 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 конкурентним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур’янів, демонструючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.
Четвертим монопластом є сорт Сталева, який сформував потужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі колоскового 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
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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 морфології 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 виробництві 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 виробничої надійності з високою продуктивністю і якістю зерна.
На протязі всього періоду існування фермерського господарства «Бор» головною метою було і є селекція озимої пшениці,
створення, напрацювання і розвиток генетичного фонду цієї культури. Масштабні об’єми гібридизації дозволили швидко сформувати
всесторонній генофонд і розвинути різнопланові напрямки селекції 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 кліматичні умови, бідні ґрунти та ін.). Незважаючи на аскетичний характер, 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 насіння озимої пшениці виключно сортів власної селекції, господарство 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, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Кіровоградська 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 насіннєві господарства з ліцензійними угодами. Завдяки цим господарствам, сорти пшениці ФГ «Бор» широко використовуються в усіх
областях України.
Головною особливістю сортів ФГ «Бор» є їх радикальна відмінність між собою, тому замінити один сорт іншим неможливо. Кожний сорт має своє яскраве обличчя, свій унікальний набір властивостей, свій характер.

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
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Полтавська селекція

ЯКІСТЬ ТА УРОЖАЙ ПРЕМІУМ КЛАСУ

127,4 ц/га

отримали у 2017 році

Привабливість сортів Полтавської селекції полягає
в унікальному поєднанні високої урожайності, якості та зимостійкості

Зимостійкість сортів, стійкість до хвороб
та шкідників, високий потенціал урожайності в достатньо стресових умовах, якість
зерна, що відповідає групі сильних пшениць,
зацікавили вчених зарубіжних країн вивчати феномен Полтавської селекції. Сьогодні
нашу пшеницю вирощують у Бельгії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Німеччині.
Сорти Полтавської селекції рекомендовані Центром агрономічних досліджень
Бельгії для органічного землеробства ЄС.
На всіх етапах насінництва введена пофракційна технологія калібровки сильного
насіння.
Щоб пшениця сформувала максимальний урожай необхідно використати кожну
краплину доступної їй вологи. Над цим працюють полтавські вчені і створюють сорти з
унікальними властивостями, притаманними
лише Полтавській селекції:
Формує високу урожайність з досягнутим потенціалом у виробничих посівах
127,4 ц/га. Кількість зерен у колосі та колоску генетично закріплена. Незалежно від
умов вегетації дозволяє отримувати крупне
налите зерно по всій довжині колоса.
• Потужна коренева система, що глибоко проникає в нижні горизонти ґрунту, дає
можливість: перезимувати рослині за будьяких кліматичних умов; добре пережити
весняні заморозки; швидко відновити вегетацію; інтенсивно нарощувати надземну
масу, максимально ефективно використовуючи зимові запаси вологи; гарантує формування наливу зерна в засуху.
• Розширений період посіву восени дає
можливість отримати дружні сходи після
дощу в період з останніх днів серпня до середини жовтня. Для виявлення рослин, які
показують однаково високу урожайність незалежно від строку висіву указаного періоду,
вчені досліджують велику колекцію сортів,
понад 500, у 3-4 строки посіву: на початку, в
середині та кінці вересня, та іноді на початку жовтня. Таку ж перевірку проходять майбутні сорти на заключних етапах створення.
• Чутливість до фотоперіоду дає можливість позбутися проблем з переростанням
озимих. Завдяки їй пшениця восени більше
реагує на тривалість світлового дня. Дослідження ранніх строків посіву показують, що
ріст надземної частини уповільнюється, а
кореневої системи прискорюється і рослини не переростають.
• Відмінна кущистість восени та навесні,
рослини збільшують кількість продуктивних
стебел і компенсують недостатню густоту
посівів. Пшениця проходить період яровизації навіть у стадії «шильця».
• Видовжений період яровизації - в бу-

квальному розумінні «міцний та тривалий
зимовий сон» дає можливість рослині не
реагувати на короткий світловий день, що
дозволяє відмінно переносити зимові відлиги та «лютневі вікна».
• Імунологічна захищеність визначає
підвищену опірність і протистояння рослин
до грибкових, вірусних, бактеріальних захворювань завдяки різним транслокаціям,
втіленим у сорті, не знижуючи при цьому
якісних характеристик зерна. Щільний колос та швидке дозрівання перешкоджають
хлібним жукам завдати шкоди полтавським
сортам пшениці.
• Сонцезахисне забарвлення листя сприяє формуванню більшої урожайності в засушливих умовах завдяки тривалішому періоду фотосинтезу. Світло-салатове або сизе
з восковою поволокою забарвлення дозволяє
відбивати більше сонячного проміння, менше
нагрівати листову поверхню, підвищує опірність високим температурам.
• Ранньостиглість. Раннє дозрівання дає
можливість сформувати урожай до весняно-літньої посухи.
• Якість зерна 1 і 2-го класів на рівні з
посухостійкістю обумовлена остистістю
сортів. Похилий колос дає можливість зберегти зерно від потрапляння небажаної
вологи, яку спричиняють рясні роси та у
період короткочасних опадів під час жнив.
Він дозволяє стікати небажаній волозі з колосу, рослина швидко висихає, запобігаючи
поширенню спор грибів на зернівку і вимивання клейковини.
Поєднати таку велику кількість господарсько-корисних ознак дозволяє використання статистико-математичних методів
моделювання майбутнього сорту, запатентованих полтавськими вченими. А за гармонійне поєднання господарсько-корисних ознак
сорт «Диканька» визнаний видатним світовою селекційною спільнотою та знаходиться
у Всесвітньому сховищі насіння зразків генофонду у місті Свальбарді (Норвегія) та у генбанку рослин CIMMYT (Мексика).
Всесвітньовідомий сорт Диканька дав
поштовх до створення інших сортів, придатних до умов екологічного землеробства.
Також на Вас чекають селекційні новинки, в які втілені останні наукові розробки, ще
більш урожайні сорти озимої пшениці Самара 2, Санжара, Соната полтавська, що вже в
наступному році надійдуть у виробництво.

Звертайтеся за адресою:
36039, Україна, м. Полтава,
вул. О. Гончара, 19 А, оф. 207
E-mail: yarovit_svc@ukr.net
Сайт: www.wheat.in.ua

Придбайте насіння Полтавської селекції отримайте якість та урожай преміум класу!
тел.: +38 050 3052095, тел.: +38 067 5390785,
тел.: +38 050 3052075, тел.: +38 067 5390705.
БАГАТОСТУПЕНЕВИЙ ЗАХИСТ СОРТІВ
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Кремній «BAI-Si» - особливо важливий мікроелемент
в іонній формі для нових досягнень в аграрній практиці
(збереження вологи, зміцнення «скелету» рослин, підвищення стресостійкості)
Загроза посухи і стресових станів, а також постійні загрози шкідливих комах і патогенів визначають основні сучасні
проблеми аграрної практики України. Їх вирішення можливе
тільки за рахунок нових передових технологій. До таких відноситься застосування в аграрній практиці мікроелементів в іонній 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 можливостей 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 - найбільш ефективного і здорового розвитку рослин. Причому, вологозахисні властивості рослин як перша умова захисту від посухи, 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 роботи з кремнієвими сполуками на рівні нанотехнологій, досягнуті
українськими вченими, у даний час дозволяють отримувати іонні
форми кремнію і виробляти його у промислових масштабах у вигляді препарату Кремній «BAI-Si». А проведені численні його випробування підтверджують його можливості і наступні переваги.
Мікроелемент кремнію входить до складу всіх клітинних стінок рослин, поверхневих шарів листя, кореневої системи, стебел,
стовбурів, практично забезпечуючи повноцінну побудову і функціонування 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 потенціалу і може мати більш високі показники розвитку та урожайності.
Цей мікроелемент утворює в поверхневих шарах листя, кореневої системи, стебел подвійну кутикулярно-кремнієву оболонку, 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 вільну воду і тим самим підвищують внутрішньоклітинну оборотність і водоутримуючу здатність клітини і рослини в цілому.
За рахунок більш щільних клітинних стінок і здатності
стримувати вологу, кремнієві сполуки при досить повній їх наявності 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 дослідження, 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 дозволяє істотно збільшити споживання рослиною багатьох мікроелементів безпосередньо з ґрунту, значно скорочуючи зовнішнє
внесення добрив.
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За рахунок підвищення рівня розчинності ґрунтових фосфатів під дією активних кремнієвих з’єднань, включаючи
кремнієву кислоту, збільшується отримання з ґрунту і поглинання рослинами фосфору.
Маючи рН 10-12, знижується кислотність ґрунту і активізується протікання багатьох реакцій органічних і інших з’єднань.
Кремній збагачує грунт, особливо піщаний, шляхом формування «ланцюгів» між окремими елементами, структуруючи і
забезпечуючи більше надходження до нього кисню і вологи.

«BAI-Si» дуже ефективний при спільному використанні з біостимуляторами розвитку рослин. Таке з’єднання за результатами
досліджень прискорює проростання рослин і забезпечує більш інтенсивний розвиток кореневої системи, активізує фотосинтез, а також синтез білків і вуглеводів, сприяє інтенсивному нарощуванню
листкової поверхні і маси, підвищує силу цвітіння і енергію зав’язі.
В даний час проводяться випробування спільного використання «BAI-Si» з окремими видами корисних бактерій, які вже
на перших етапах показують досить високі результати за багатьма 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, дивлячись на успішні результати випробувань і досить привабливі інші
параметри (300-500 мл/га, 240 грн/л), господарства, в яких проводилися випробування, закуповують їх з великим задоволенням
(ТОВ «Очакiвський райагрохiм», (097) 372-96-81; Агрофірма
«Надiя», (050) 324-67-04; Носівська дослідно-випробувальна станція (067) 993-29-34). Разом з тим, фірма-виробник запрошує всі
бажаючі господарства до подальших випробувань препарату,
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 розвитку. 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 людини - ІНЕКО, м. Київ. Завод-виробник: ТОВ «АГРОЕКОТЕХ», м. Київ.
При бажанні отримати препарат безкоштовно для випробувань 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»
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Добрива «АГРІТЕКНО»:

A1

соя віддячить щедрим врожаєм!
В процесі спілкування з багатьма фермерами можна виділити три найпопулярніші технології 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 розвиток.
- Збільшує коефіцієнт продуктивного кущіння.
- Збільшує стійкість і здатність
до відновлення після стресів.
- Нейтралізує негативну дію
гербіцидів на культуру.
- Підвищує ефективність гербіцидних і фунгіцидних обробок.
- Підвищує кількість і якість
врожаю.
Фертігрейн Фоліар прискорює
процес обміну речовин, який так необхідний в процесі вегетації рослини, забезпечує високі показники
кількості і якості врожаю.
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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 основному в двохпільній сівозміні
соя-кукурудза).
- Внесення сульфату амонію, або
сульфату магнію по листу через обприскувач (приблизно 100 кг/га).
- Комплексне підживлення в процесі вегетації перед посівом, або разом приблизно 100 кг/га.
Якщо розглядати технології по
системі захисту, то у всіх вони приблизно однакові - за діючою речовиною. Різняться вони лише тим, що дехто використовує генерики, а дехто
користується оригінальними препаратами.
За нашими спостереженнями,
мікродобрива у технології по сої використовує менше 50% опитаних
фермерів, в основному це молібден у
фазі 2-6 справжніх листків та бор у
фазі цвітіння.
На нашу думку існує декілька основних факторів, які впливають на
врожайність сої:
1) Якісне насіння.
2) Якісні бактерії.
3) Терміни виконання всіх технологічних операцій.
4) Кількість опадів та температурні режими у процесі вегетації.
5) Мінімальна кількість стресових факторів у процесі вегетації.
Реально фермер може впливати
на перші три фактори. Звичайно, що
на якісному насінні і бактеріях економити не варто, а потрібно купувати
якісне насіння у перевірених постачальників. Стосовно терміну виконання 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 виділити три основних види:
1. Стрес від різкої зміни погоди.
2. Гербіцидний стрес.
3. Стрес, який рослина переживає 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 рекомендуємо вносити препарат Текамін Макс
(1-2 л/га). Текамін Макс застосовується
в процесі вегетації для активізації
зростання і розвитку культури, відновлення рослин після стресових ситуацій. Текамін Макс не тільки поєднується з іншими важливими компонентами
листової підгодівлі, посилюючи їх дію,
а й доповнює поживні суміші необхідними 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 абортації 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-амінокислоти (6%) і В (0,2%). Текнокель
Аміно Са містить крім кальцію ще й бор,
який дозволяє рослині краще засвоїти
основний елемент. Кальцій сприяє поліпшенню якості плодів, впливає на дозрівання, знижує ймовірність розтріскування насіння бобових культур.
В цей період рослині дуже необхідні кальцій і бор, які зменшують виділення у культури гормону, який відповідає за старіння, таким чином
можемо мінімізувати процес відкидання нижніх стручків.
ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47
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НАСТОЯЩИЙ ОАЗИС
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A1

Не все, пожалуй, сразу вспомнят крылатое выражение Антуана де Сент-Экзюпери: «Вода! Ты не просто необходима для жизни, ты и есть сама жизнь!» Но для земледельцев юга Украины это самая что ни на есть приземленная реальность. Без орошения здесь можно лишь ждать у моря погоды, забыв о высоких урожаях и интенсивных технологиях. Разработкой и усовершенствованием эффективных мер противодействия засухе в условиях
южного региона Украины, в первую очередь путем применения ирригации, занимается Институт орошаемого
земледелия Национальной академии аграрных наук Украины во главе с директором Раисой Вожеговой.
Раиса Анатольевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НААН, заслуженный деятель науки и техники Украины. Она является ведущим ученым по вопросам эффективного использования орошаемых земель, селекции и агротехники зерновых культур на юге Украины. Ее высокий профессионализм, управленческий талант и ценный практический опыт способствуют тому, что Институт орошаемого
земледелия НААН, несмотря на сложную современную экономическую ситуацию, находится на лидирующих
позициях в отечественной науке. Деятельность коллектива научно-исследовательского учреждения позволяет
обеспечивать стабильность агропроизводства на орошаемых и неполивных землях юга Украины.

Качество услуг международного уровня
Раису Вожегову многие знают как успешную женщину-лидера, современный образец эффективного менеджера.
Она всесторонне развитая личность, мудрый, решительный
и справедливый руководитель. Формулой ее успеха являются трудолюбие и упорство, позволяющие развивать весь
творческий потенциал.
Институт орошаемого земледелия НААН при таком надежном управлении, не может не демонстрировать высокий
уровень достижений, даже на международной арене.
Ученые Института, в том числе и сама Раиса Вожегова, ежегодно проходят стажировку за рубежом по различным вопросам аграрной науки и производства, участвуют в международных конференциях под эгидой ООН. Лишь за
последнее время научные сотрудники этого учреждения
побывали в Мексике, США, Китае, Израиле и Турции.
«Иностранные коллеги проявляют большой интерес к нашим
разработкам, предлагают совместные проекты, в частности,
по эффективному управлению водными и земельными ресурсами в условиях изменения климата и связанной с этим деградацией почв во многих регионах мира, – рассказывает директор
Института. – Мы постоянно совершенствуемся и стараемся
использовать в исследованиях не только свои, но и, конечно
же, все доступные современные зарубежные наработки в различных сферах сельскохозяйственной науки». В Институте
осуществляется тесное сотрудничество с научными учреждениями и аграрными компаниями из Франции, Нидерландов, Сербии, Турции, Казахстана, Туркменистана, Китая и
других стран. За качественное оказание консультационных
услуг в агросфере Институт отмечен Международной наградой и сертификатом «ESQR’s Quality Achievements Awards
2017». Имеет учреждение и Международный сертификат
«Экспортер года».
Институт орошаемого земледелия НААН действительно интересует зарубежных гостей. Ежегодно в конце мая –
первых числах июня на базе научно-исследовательского
учреждения проводится Международный день поля по вопросам инноваций в выращивании озимых и яровых зерновых, технических и бобовых культур. На этом мероприятии зачастую собирается около 600 участников из разных
уголков нашей страны, близкого и дальнего зарубежья. Например, в этом году на дне поля побывала китайская делегация специалистов в отрасли экономики и сельскохозяйственного инвестирования.

18

Новые разработки
для отечественного агросектора
Раиса Вожегова является членом комитета экономических реформ Херсонской ОГА; Координационного совета по
вопросам возобновления работы и развития оросительных
систем; рабочей группы по вопросам консервации деградированных и малопродуктивных земель в Херсонской области. При ее непосредственном участии и под ее руководством Институт совместно с областными государственными
администрациями Херсонской и Николаевской областей, их
управлениями и департаментами осуществляет работу по
возобновлению орошения и рационализации использования орошаемых земель.
Одними из самых новых научных разработок Института орошаемого земледелия НААН, внедряемых в отечественный агросектор, являются ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур в
условиях орошения, обеспечивающие на 15% увеличение
экономической эффективности и получение 250-300 грн с
гектара земли добавочной прибыли. В Институте создана
информационная база данных формирования питательного
режима темно-каштановых почв под воздействием обработки почвы, удобрения и поливов. В сравнении с существующими технологиями, использование этой базы данных
позволяет на 10% снизить антропогенную нагрузку на поливные почвы, уменьшить расход минеральных удобрений
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Создание конкурентных сортов –
одно из приоритетных
направлений деятельности
«Мой научный путь начинался с селекции зерновых культур, поэтому приятно отметить, что селекция сельскохозяйственных культур – это одно из приоритетных направлений
деятельности нашего учреждения. Тем более что у нас есть
сорта и гибриды, завоевавшие доверие товаропроизводителей
и Украины, и зарубежья!» – со знанием дела заявляет Раиса
Вожегова, авторству которой принадлежат 12 сортов риса и 7
сортов озимой пшеницы. Действительно, сегодня в Государственный реестр входит более 70 сортов и гибридов пшеницы
озимой, кукурузы, сои, люцерны и томатов селекции Института орошаемого земледелия НААН. Селекция проводится в условиях, максимально приближенных к производственным,
поэтому эти сорта обеспечивают получение одних из самых
высоких урожаев в южном регионе Украины. Для каждого
сорта разработана собственная технология выращивания.
Кроме того, в Институте функционирует лаборатория
биотехнологии картофеля, где аграриям предлагается высокоурожайный элитный семенной материал.
В связи с тем, что в последние годы отечественный аграрный сектор все чаще сталкивается с вопросами органического
земледелия, ученые Института больше внимания уделяют «органике». По словам Раисы Вожеговой, Институт планирует заняться селекцией так называемых «нишевых» культур и органическим семеноводством. Кстати, благодаря помощи опытных
хозяйств системы Института в учреждении в прошлом году
был построен и введен в эксплуатацию семенной завод линии
ство». Его открытие - большая заслуга Раисы Вожеговой и
Л. Фадеева с инновационной технологией подготовки семян.
вверенного ей коллектива. Стоит отметить, что за почти 130ти летнюю историю учреждения никогда ранее в нем не
было Спецсовета. На сегодня уже состоялись две успешные
защиты, еще трое соискателей готовятся защищаться в ближайшее время. Большинство диссертантов пополняют когорту высококвалифицированных специалистов Института,
чему Раиса Анатольевна очень рада. Кстати, непосредственно под ее научным руководством защищены 1 докторская и
11 кандидатских диссертационных работ.

В умелых руках и дело спорится

Кузница кадров
В структуре Института работает около 100 ученых, среди которых 11 докторов (2 члена-корреспондента НААН) и
44 кандидата наук. В аспирантуре сейчас учится 25 молодых
ученых, будущая перспектива учреждения. Несмотря на отнюдь не самое простое время, ученым стараются создать
максимально комфортные условия для дальнейшего творческого развития. С недавних пор в Институте действует Специализированный ученый совет по защите диссертаций на
соискание научной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеновод-

Сегодня Институт орошаемого земледелия НААН продолжает развиваться. Учеными разрабатываются инновационные технологии выращивания, создаются новые сорта и
гибриды сельскохозяйственных культур, проводится научная работа по решению актуальных проблем земледелия.
«Наука не стоит на месте, и мы стремимся к максимальным
результатам. Будут знания, будут возможности, будет
стремление реализовывать эти знания на практике - будет и
урожай!» – считает директор научно-исследовательского
учреждения Раиса Вожегова. И несложно заметить, что ее
слова всегда подкреплены делом. Раиса Анатольевна всегда
первая в коллективе по самоотдаче, за что ее очень уважают
и любят. Заслугой директора есть то, что сотрудники стремятся к совершенствованию и по-настоящему соответствуют
высокому званию ученого. Поэтому есть большая уверен
ность в том, что для научного коллектива Института орошаемого земледелия НААН не существует неразрешимых задач и сложностей, есть только цели – самые высокие цели!

Институт орошаемого земледелия НААН Украины. 73483, г. Херсон, пгт Надднепрянское.
Факс: (0552) 362-440; приемная: (0552) 361-196. E-mail: izz.ua@ukr.net. Сайт: www.izpr.org.ua

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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(более чем на 10%) и поливной воды (на 10-15%). Разработаны технологии защиты почв от водной и ветровой эрозии,
меры биологизации сельскохозяйственной деятельности.
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НАНО добриво МОЧЕВИН – К працює на богарі

A1

Дія від застосування 1 літра К1 на гектар: збільшення зростання кореневої системи вдвічі (при рівній
кількості зеленої маси); додає вуглеводів та хлорофілу до 30% - додаткова енергія для стійкості від
вимерзання; зменшує потребу рослин в воді (в тому числі виніс вологи з грунту) вдвічі: економиться
від 1000 до 1500 м3 води на гектарі.

Пишний Микола

(050) 216-78-12

Тільки К1 восени.
Підкормка в жовтні озимих
по листку добривом К1
в нормі 05 – 1 л/га настільки
ефективна, що стимулювати
весною ріст рослин
не обов’язково!

Дивись докази!

РІПАК
+38 (096) 350-43-86
Без добрив та опадів.
Тільки К6, К1 та К2.

Хмельницька область,
Полонcький район,
Вельгас Володимир Леонідович

Фермере! Забезпеч високі врожаї на богарі
добривами класу МОЧЕВИН – К (К1, К2 та К6)
К6 – прискорювач проростання насіння
К1 – стимулятор росту коренів
К2 - сприяє активному відтоку вуглеводів
з коренів та листя в колос: підтягує
слабкі колоски в кущі до рівня сильних

Рятуємо від банкрутства,

див: agrodobruvo.com.ua

Гарантувати врожай на богарі допоможе
стимулятор зростання коренів К1

ВАЖЛИВО!
Основа врожаю озимих – осіння
підкормка по листу НАНО добривом
Мочевин – К1 в нормі 05 – 1 л/га

Пару дощиків у травні? Замінить НАНО добриво Мочевин – К: в бакову суміш до протруювача
насіння додати К1 – один літр на 100 літрів води, в фазі 4-х листків оприскати К1 0.5 л/га. Весною
до гербіциду додати 0.5 л/га К2. По прапорцевому листку / у фазі бутонізації – ріпак, гірчиця /
оприскати К2 0.5 л/га + 7 кг карбаміду – Гарантія гарного врожаю! Ігноруєш: ризикуєш.
Замовлення під осіннє живлення рослин слід надіслати SMS або подзвонити:

(050) 492-26-88, (067) 605-60-36

ТОВ НВО «Агронауковець»
20

м. Херсон, Бериславське шосе (050) 492-26-88; (067) 605-60-34
/agronauk@ukr.net/kap2013@ukr.net/ http://agrodobruvo.com.ua/
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ВЛАГОМЕРЫ
СЕМЯН
ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА
ЗЕРНА И СЕМЯН

ФармПРО Большой список культур
Меню на русском языке
Точность измерения 0.3%
Произведен в Дании
Наплечная сумка

с размолом

2 года гарантия

Как увеличить прибыль с помощью влагомера:

Контролируйте время сбора урожая и
подсушивайте зерно самостоятельно 
до получения оптимального значения влаги!
(097) 0000-737 | (048)7344-123
ТЕХНОТЕСТ



Доставка по всей Украине!

WWW.TECHNOTEST.COM.UA

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Застосування деструктора «Вермистим-Д» –
перспектива поліпшення родючості ґрунтів

О

сновою поліпшення родючості ґрунтів, через гострий дефіцит
традиційних видів органічних добрив, на думку науковців і прогресивних практиків, повинні стати солома і рослинні рештки. Без
рослинних решток немає поживи для мікроорганізмів, а без мікроорганізмів – немає гумусу, без гумусу – земля мертва! Професор Шувар І. А. у своїх наукових працях часто на цьому акцентує увагу і, зокрема, зазначає: «Ґрунт – живий організм, мертва земля не родить!»
Вміст органічних сухих речовин в соломі становить 85%
(для порівняння: у підстилковому гноєві – 20-25, у сидераті – 10, у
рідкому гноєві – до 3%). Середній уміст загального азоту в соломі
– 0,5, фосфору – 0,25, калію – 0,8 і 35-40% органічного вуглецю,
який є енергетичним матеріалом для лабільних форм гумусу. За
поєднання побічної продукції рослинництва з сидератом, ефективність добрив і процес гумусоутворення еквівалентні застосуванню підстилкового гною у дозі 8-10 т/га (С. Дегодюк).
Таким чином, залежно від біологічних особливостей сортів
та гібридів, у полі залишається після збирання врожаю: зернових
культур у середньому 4,5-6,0 т/га соломи, що містить 20-25 кг азоту,
10-15 кг фосфору, 140-160 кг калію і кальцію, 7-12 кг сірки та понад 400 г мікроелементів; кукурудзи – 6-8 т/га з вмістом 55-60 кг
азоту, 20-25 кг фосфору, 120-130 кг калію; соняшнику – 5,5-7 т/га
з вмістом 70-85 кг азоту, 35-40 кг фосфору, 230-255 кг калію, 8090 кг кальцію, 30-35 кг магнію. У перерахунку на вміст цієї кількості
елементів у мінеральних добривах, це складає понад 6-7 тис. грн
на гектарі.
Існуюча традиційна технологія використання соломи та інших рослинних решток на добрива передбачає загортання їх у
ґрунт (оранка або дискування) з внесенням азотних мінеральних
добрив. Проте вона має вагомі недоліки, а саме:
- процес розкладання соломи та інших рослинних решток
розтягується на 2.5-3 роки, при цьому мікроорганізми мобілізують
з гумусу мінерального азоту по 10 кг д.р. на 1 т соломи, створюючи
дефіцит і азотне голодування для наступних культур. За внесення аналогічної кількості мінерального азоту процес розкладання
дещо пришвидшується і баланс азоту під наступну культуру не змінюється;
- за приорювання соломи, нерівномірно розкиданої на полі,
на місцях валків поселяється велика кількість мікроорганізмів,
грибів, які для розкладання целюлози виділяють значну кількість
ферментів з вмістом шкідливих для рослин фенольних сполук;
- після приорювання соломи розмножується увесь аборигенний консорціум біоти, як корисних бактерій і грибів, так і шкідливих. Це призводить до збільшення патогенного навантаження
на ґрунт та поширення хвороб рослин і зменшення врожайності
культур, погіршення якості продукції.
Однак, навіть традиційну технологію сьогодні в землеробстві
застосовують мало. У багатьох господарствах, на жаль, солому просто
загортають/приорюють в ґрунт або спалюють безпосередньо на полі.
В останні роки в Україні, враховуючи досвід іноземних
агрофірм, пришвидшене розкладання соломи і рослинних решток забезпечують застосуванням технології, яка залежно від
ґрунтово-кліматичних умов розташування господарства, системи
сівозмін, обробітку ґрунту, передбачає загальну вимогу – заселити рештки селекційними, найбільш корисними і життєздатними та
стійкими до несприятливих умов, в тому числі до високих температур та ультрафіолетового опромінення, мікроорганізмами, грибами і бактеріями. Для цього рослинні рештки обробляють біологічно активними речовинами – деструкторами.
Один з препаратів такої дії під назвою «Вермистим-Д» розроблено, запатентовано технологію використання та впроваджено
в господарствах різних регіонів України вченими і спеціалістами
асоціації «Біоконверсія» Львівського НАУ та Подільського ДАТУ.
Застосування препарату уможливлює збільшити врожайність сільськогосподарських культур на 25-35% за одночасного зменшення
внесення мінеральних добрив на 30-40%.
Розроблена технологія застосування передбачає обприскування подрібненої соломи та інших рослинних решток перед за-
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гортанням в ґрунт препаратом з невеликою дозою азотних добрив
(4-6 кг/га д.р.). Вищої ефективності можна досягати наступним
висіванням культури на сидерат (редька олійна, гірчиця біла та ін.).
Узагальнені норми застосування препарату «Вермистим-Д»

Солома і рослинні рештки
сільськогосподарських культур
Пшениця, жито, ячмінь, гречка, овес, просо
Кукурудза, соняшник, сорго
Зернобобові (соя, горох, боби,
квасоля, вика, люпин)
Культури для вирощування на сидерат
(редька олійна, гірчиця, ріпак, конюшина та ін.)

Внесення,
л/га
6-8
8-10
4-5
3-4

Під час подрібнення та перемішування решток з ґрунтом відбувається рівномірне розміщення рослинних решток у верхньому шарі
ґрунту, створюються сприятливіші умови для життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, покращення водопроникнення та утримання
вологи в ґрунтi. Однак, за високих температур, що частіше відчуваємо за останні роки, уповільнюються процеси життєдіяльністі облігатних бактерій, які успішно функціонують за оптимальних температур
+18-28ºС та вологості 40-60% від повної вологоємності ґрунту.
Оброблення рослинних решток біодеструкторами забезпечує
вищий ефект за оптимальної температури 18-24ºС та вологоємності ґрунту 40-60%. Проте, за умов високих температур внесення
не завдає відчутної шкоди біоті, що міститься в цих препаратах,
оскільки, розселяючись на рослинних рештках, вони капсулюються
і зберігають свою життєдіяльність до настання сприятливих умов.
Важливо акцентувати увагу на стійкості мікроорганізмів цих біодеструкторів та їх активний вплив за умов як низьких (+5ºС), так і
високих температур (+30ºС).
Деструкція післяжнивних решток препаратом «Вермистим-Д» забезпечує знищення патогенів, які потрапляють до ґрунту
з рослинними рештками. При цьому поліпшується родючість ґрунту унаслідок забезпечення його азотфіксуючою, фосфатмобілізуючою, бактеріоцидною та фунгіцидною мікрофлорою, природними
вітамінами, гормонами росту рослин, амінокислотами та мікроелементами. За внесення деструктора «Вермистим-Д» на рослинні
рештки зернових, кукурудзи, соняшнику відбувається стимуляція
росту й розвитку мікробіоти ґрунту, целюлозоруйнівних, азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих та інших мікроорганізмів, які, оселившись на рослинних рештках разом з аборигенною мікрофлорою,
руйнують їх, тобто живляться ними. Як наслідок, утворюється гумус
та розчинні і доступні для рослин форми макро- та мікроелементів.
Через брак детальної інформації, а часто ігнорування цього
важливого агрозаходу, побутує необґрунтоване твердження про те,
що органічні рештки не розклалися через 3-4 місяці, що деструктор не працює. Проте, мусимо заперечити у тому, адже залежно від
комплексу умов за яких внесено деструктор, необхідно оцінювати реальний період часу, необхідний препаратові для активізації
його функцій і розкладання рослинних решток.
Навіть якщо рослинні рештки не розклалися восени, активні
процеси деструкції триватимуть навесні. І, що важливо, ці умови
абсолютно однакові для усіх видів мікрофлори ґрунту.
Одна з функцій деструктора – ефективне розкладання органічних решток, однак вигода від використання деструктора не
обмежується тільки ефективним розкладанням органічних решток.
Головна мета застосування деструктора – відновлення балансу корисної мікрофлори, біоремедіація ґрунтів і зупинення деградаційних процесів та повернення їм втраченої родючості.
Детальну інформацію можна отримати
в Асоціації «Біоконверсія»:
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші 2

тел.: (0342) 53-11-30, факс: (0342) 71-62-38
(067) 343-45-27, (067) 342-21-88
e-mail: vermos2007@ukr.net
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СІЄМО КРАЩЕ!!!

A1

З СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ «RECORD»
(частина третя)

СКВ «RECORD» розроблена в
Україні херсонським підприємством
ТОВ «Трак». Компанія пропонує системи контролю висіву для просапних і для зернових сівалок вітчизняних та імпортних виробників.
Перед початком осінньої посівної хотілося б поділитися досягненнями у роботі з системою
контролю висіву «RECORD».

Публікуємо деякі відгуки користувачів СКВ «RECORD»:
- Коли стара система контролю
висіву вийшла з ладу, стало питання
встановлення іншої, більш прогресивної. Під час роботи з попередньою системою виникали питання
по роботі датчиків в умовах вологості, а саме – після роси система не
працювала, - пояснює Руслан Миколайович Шутов, голова СФГ «Добробут» (Запорізька обл.).
- Тому прийняли рішення встановити на сівалку «Partner» нову систему контролю висіву «RECORD».
Під час посівної було відмічено:
по-перше, датчики працюють в
умовах
вологості
стабільно,
по-друге, у системи вдвічі більше можливостей у порівнянні зі
старою, тому посіяти вдалося краще і швидше, – ділиться враженнями Руслан Миколайович, голова
СФГ «Добробут».
- Раніше доводилося зупинятися і перевіряти роботу сівалки в кін-

ці поля шляхом просипання зерна
через сошники. Це забирає час,
сили, а головне - не виявляє часткового забивання насіннєпроводів і зменшення норми висіву, розповідає Андрій Ярославович
Великий, керуючий ТОВ «Вам
Агро» (Львівська обл.).
- Скажімо так, іноземні системи
подібного типу, що присутні на ринку, коштують приблизно у 3-4 рази
дорожче. До того ж, вони не забезпечують достатню якість контролю
висіву і функціонал, доступний в
СКВ «RECORD». Ми часто висіваємо сівалкою GASPARDO CORONA
досить велику норму насіння зернових (до 340 кг/га), що призводить
до забивання насіннєпроводів, і
«RECORD» справляється на відмінно, - стверджує Андрій Ярославович з ТОВ «Вам Агро».
За словами керівника ФГ «Деметра К» Юрія Миколайовича Крохмаля (Миколаївська обл.), засмічення сошників при сівбі і зернових, і
просапних культур є серйозною проблемою, про наслідки якої дізнаєшся вже після отримання сходів.
- Хорошим рішенням стало обладнання наших сівалок (просапної
SPM-8 і зернової SZM NIKA-4М) сучасними вітчизняними системами
контролю висіву СКВ «RECORD».
Під час роботи, отримуючи інформацію про поточний стан
висіву, швидко виявляємо про-

блему і усуваємо її, - пояснює Юрій
Миколайович.
Керівник ФГ «Тєтєрєв» (Запорізька обл.) Віктор Віталійович
Тєтєрєв вже більше 10 років використовував різні системи контролю
висіву. Однак, серед них він у кращу
сторону виділяє розробку ТОВ
«Трак» - СКВ «RECORD».

- Тут все продумано і доступно
для механізатора. Великий екран, на
якому видно, як сіє сівалка - система
контролю відразу ж вказує на відхилення від встановлених параметрів
висіву. Мені не потрібно перебувати
поруч і контролювати роботу механізатора. Як керівник, я повністю
спокійний і в будь-який момент можу
перевірити показники якості посіву,
збережені в пам’яті системи (10 полів
до 500 га кожне). Тому системами
«RECORD» я самостійно обладнав
сівалки: GASPARDO SP 8, SZM
NIKA-4М і VEGA-8. Точність і якість
роботи системи контролю висіву
знаходиться на найвищому рівні, вважає Віктор Віталійович.
Таким чином, використання
СКВ «RECORD» є гарним рішенням для виконання якісного посіву різних культур і одним із чинників отримання високих врожаїв!
Гарантія на СКВ «RECORD»
18 місяців. Проводиться післягарантійне обслуговування. Можливий виїзд в господарство
сервісних фахівців для монтажу,
налаштування та навчання персоналу.
Іван Бойко

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
26

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

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

27

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

28

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%
РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РМД-1200
ПІДЙОМНИК НАВІСНИЙ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПНУ-1,3 "СВАРОГ"
ПОЛЕГШЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ завантаження розкидачів
мінеральних добрив мішками типу "Big-Beg".

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ (сільське господарство, ремонтні
майстерні, будівництво та інше).

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ на механізацію - агрегатування

з розкидачем мінеральних добрив на одному тракторі
тягового класу 1.4-3.0 одночасно.

• ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ: мінімальний виліт
стріли - 1300 кг, максимальний - 1000 кг.
• МАНЕВРЕНІСТЬ У РОБОТІ (поворот на 150° без переміщення).
• ПОСИЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПІДЙОМНОЇ СТРІЛИ.
• ВИСОКОЯКІСНЕ ІТАЛІЙСЬКЕ ГІДРАВЛІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ.
• ЯКІСНЕ ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ.
• МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА - 5 м.
• МАКСИМАЛЬНИЙ ВИЛІТ СТРІЛИ - 2,5 м.

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧ БУНКЕРНИЙ ЗНБ-120
• Застосування у портах, залізницях, зерноскладах та відкритих токах.
• Точне та швидке завантаження, створення буртів
у відкритих та закритих складських приміщеннях.
• Прискорення процесу розвантаження автотранспорту
та одночасне складування зернового матеріалу.

Продуктивність до 150 т/год (номінал – 120 т/год)
Висота кидання - 8 м. Дальність – 22 м.
Габарити бункеру – 2600/1500/750 мм

Гарантія точного та рівномірного розкидання добрив
Оснащений дисками з рухомими лопатками
Можлива робота однієї сторони розкидача
Діапазон розкидання добрив, м - 12-24
Кількість дисків, шт - 2, Кількість лопаток, шт - 4,
Змінні колеса, шт - 4, Невелика вага, кг - 240
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм -1300х1750х1100.

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧІ ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120
ШВИДКІСНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ сучасних автомобілів
з високими бортами (продуктивність від 80 до 120 т/год).

ЗАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДІВ
з висотою складування до 8 м.
ВИСОТА КИДАННЯ - від 6 м.

ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ ЗЕРНА до 22 м.
МЕХАНІЧНЕ ПЕРЕЛОПАЧУВАННЯ
(перебуртовка) зерна та формування
високих бортів (сепарація з відділенням легких домішок).

• АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ
(розроблена система оптимізаціі).

• БЕЗШУМНИЙ М0Т0Р-РЕДУКТ0Р

ДОЗАТОР «CONTROL-150»
компактний пристрій для розвантаження
посівного матеріалу та мінеральних
добрив з мішків типу Big-bag

3РУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ШВИДКІСТЬ, ЕКОНОМІЯ

Гарантія на техніку - 12 місяців!

ТЕХНІКА НАШОГО ВИРОБНИЦТВА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН ТА ДСТУ ISO 4254-1:2012, ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУ 2189-90, ГОСТ 12.2.003-91

м. Вінниця, вул. Чехова, 29. Тел./факс: (0432) 65-55-59; (067) 430-74-75; (067) 430-07-06

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

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

• 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.

Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД.
ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.
ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
АЯКС АГРО
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
Виробник сільськогосподарської техніки
ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний
коток-подрібнювач «АЯКС»! Ріжучий водоналивний гідравлічний коток «АЯКС» спеціально
розроблений для подрібнення сухих рослинних
залишків, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове
мульчування ґрунту затримує випаровування вологи, регулює температуру поверхневого шару,
стримує ріст бур’янів, захищає від вивітрювання,
збагачує ґрунт органічними речовинами.
Передові технології, що використовуються при
виробництві котка «АЯКС», забезпечують надійну роботу протягом всього терміну експлуатації.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане незамінним агрегатом у господарстві, якщо
Ви маєте на меті:
• отримати бездоганну якість подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залишків на поживні речовини;
• ефективно знищувати бур’яни і шкідників сільськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші потреби (висота, вага для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

34

A1

Завдяки високій швидкості обертання ротора
котка зі збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 135 ножів довжиною 96 мм, підбору необхідної висоти зрізу за допомогою навіски трактора, - універсальний коток–подрібнювач
«АЯКС» задовольнить усі ці потреби в господарстві і продемонструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в післяжнивний період!
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» оснащено сучасною гідравлічною системою складання, що зменшує габарити при транспортуванні, максимально знижує навантаження на трактор, чим дозволяє зекономити кошти на пальне
та утримання тракторів.

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

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 боронимотиги корисно при вирощуванні
всіх просапних культур, а навесні
— для озимого поля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина основної балки (бруса), мм

8

Товщина стійок з накладками, мм

9

Робоча швидкість руху, км/год
Робоча ширина захвату, м
Продуктивність, га/зміна
Вага, кг
Обслуговуючий персонал, чол.

15-20
2/3/6/9/12
До 100
1250
1 (тракторист)

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.
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!
Директор Кравченко Олексій Вікторович
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77
Дзвони зараз!
Дзвони зараз!
kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ВК Технополь

СІЛЬГОСПТЕХНІКА

Культиватори серії АК

від виробника

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

БГ-14

БРН-6, БРП-9
ЗПБ-14

Подрібнювач ПТ-6

Потужність трактора - не менше 80 л.с.

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99

36

сації
мпен жету
о
к
25% ржбюд
з де

Робоча ширина захвату - 6 м

E-mail: technopol.sergiy@gmail.com
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Галещина Машзавод™
запрошує до співпраці
З кожним роком виникає все
більше вимог щодо нових технологій
в обробці ґрунту. Тому наше підприємство постійно вдосконалює
старі екземпляри техніки та випускає
нові. Однією з новинок є шлейфові зубові борони різної ширини захвату
під трактори різної потужності.
Шлейфова зубова борона – це проста
у використанні універсальна борона. Її використовують навесні для закриття вологи,
влітку для провокування бур’янів, в осінній
період після дискування чи оранки, для розбиття грудок та вирівнювання поля під посів
інших культур. Основним робочим органом
цієї борони є ромбічний зуб, який виготовляється за власною технологією.
Зуб має неоднорідний хімічний склад,
хвостовик складається зі сталі 35, середньої
за твердістю і досить пластичної, щоб витримувати великі навантаження і удари. Саме
ніж виготовлено із спеціальної низьколегованої сталі із вмістом марганцю, кремнію і
хрому, яка після термообробки має добрі
показники по твердості, зносостійкості при
абразивному зношенні, а саме такий тип навантаження присутній при роботі робочих
органів ґрунтообробних машин в полі. А також дана сталь добре витримує уже згадані

ударні навантаження. Наші конкуренти декларують, що вони використовують сталь із
підвищеним вмістом вуглецю, наприклад
60 С2, але це пружинна сталь, яка при неправильній термообробці стане надто крихкою. Як ви розумієте «кришталевих» лопат
не буває, навіть якщо вони гарні та дорогі,
користуватись ними за призначенням ви не
зможете. Так і тут – зуб, який не витримує
ударних навантажень – обов´язково зламається.
Ми постійно вдосконалюємо вже розроблену техніку, як от культиватори для суцільного обробітку, які відомі під комерційною назвою «ВАКУЛА».
Зараз змінено конструкцію прикочуючого котка, самі робочі органи – лапи і стійки культиватора – також змінилися і проходять випробування.
Все це робиться, щоб машина відповідала по якості обробки ґрунту сучасним
вимогам. А вони дуже швидко змінюються –
для Вас не секрет, що відбувається глобальна зміна клімату. Так само глобально вона
примушує змінювати технологію вирощування культур і як її окремий елемент – технологію обробки ґрунту.
Вже не можна як раніше бездумно, по
кілька разів, культивувати і перемішувати
верхній шар ґрунту. Бо таким чином Ви його
пересушите і просто не отримаєте сходів, бо

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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втратите вологу, а, значить, не буде нічого –
ні урожаю, ні прибутку.
От із такими глобальними викликами
ми і намагаємось зараз боротись, у тому числі і новою лапою культиватора, яка зберігає
вологу, і, до речі, зубові борони якнайкраще
із цим справляються. Через що і користуються популярністю.
Все це і навіть більше постараємось
показати на виставці у м. Кропивницькому
26-29 вересня.
Також наше підприємство постійно
приймає участь у державних програмах. I у
цьому році вся наша техніка є у переліку, що
підлягає під компенсацію, а саме повернення 25 та 15% за придбаний товар.

Більш детально про це і також іншу
інформацію Ви можете прочитати на
нашому сайті: galmash.com.uа
Подивитися роботу нашої техніки
можна на каналі на YouTube: Галещина
Машзавод ТМ «Акро-Украина»
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Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?
Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

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

11.

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

12.

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

Генеральне представництво
DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»
ТЕЛЕФОНИ:
Сервіс: 04597-97-562;
067-409-32-92;
Зап.частини: 04597-96-511;
067-459-94-22;
Продаж двигунів: 044 206-52-18;
Факс: 04597-98-784
e-mail: service_sk@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua
www.deutz.com.ua
40

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

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

41

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №8 (31), август 2018 г.

Фреза для корчування Seppi Multiforst

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 високорентабельні землі, а по факту – лише збитки. Що робити? Звичайно корчувати! А як? А ось це вже запитання. Зазвичай це робиться наступним чином.

A1

В цьому випадку продуктивність фрези збільшиться, а
кількість щепи на ділянці зменшиться. Для цього можна
використовувати обрізувач 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‑річний досвід із будування спеціалізованої та сільгосптехніки. 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 машинобудуванні, сервісному обслуговуванні техніки будьяких виробників.
За детальною консультацією звертайтесь до спеціаліста ПП «Агрореммаш-Плюс».

Б

ульдозер, 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 коренів, 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 наступним 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 (залежить 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 трактор
(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.
Мінімальні витрати
на пальне та зарплатню.
За
бажанням,
можливо
випиляти дерева на дрова для подальшого
опалення чи збуту.

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
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НЕ платимо Газпрому, а переходимо на солому:

лише 1 тюк соєвої соломи
висушить Вам 12 т соняшнику!

Якщо Вам це цікаво, – знайомтеся з послугами та обладнанням від Заводу Агропромислових Технологій

ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
Теплогенератори КТ-601

• економія у порівнянні з газом доходить до 4-кратної!
• підходять НА ВСІ ЗЕРНОСУШАРКИ
самих різних виробників!

З практики: Зерносушарка C3M-10M з теплогенератором КТ-601 НА СОЛОМІ. Волинська обл., Турійський р-н,
с. Ружин, ФГ «Поліський Колос».
Призначений для підготовки сушильного агента в зерносушильних установках різних типів, а також для підігріву
повітря в технологічних процесах.
Паливо: тюки соломи діаметром до 1,8 м. Можуть також використовуватися дрова, тріска, зерновідходи і т.д.
Теплогенератор має 2 блоки: топкова камера і теплообмінник.
В камеру входить 2 тюки соломи. З одного боку камера
має люк круглої форми, діаметром 2220 мм для закладання
тюків соломи. Тюки подаються за допомогою навантажувача.
При закладці чергового тюку соломи, залишки золи проштовхуються новим тюком соломи і через отвір випадають в
зольник. Так відбувається самоочищення камери горіння.
Температуру теплоносія на вході в сушарку задає опе-

Окупається
лише за 1 сезон!
ратор з цифрового пульта, теплогенератор підтримує задану температуру в автоматичному режимі.
Деякі факти з практики господарств, що вже працюють
з генератором (повні дані - на сайті):
- Теплогенератор після запуску пропрацював 14 днів
без зупинки, 24 год/добу. Перший раз зупинили для повної
чистки після 14 днів роботи.
- Щоб висушити 12 т соняшнику з 12% до 7%, спалювали
лише 1 тюк соєвої соломи.
- В добу сушимо 160 т кукурудзи, з 1 тюка сушимо 4 т
кукурудзи, вологість знімаємо з 30% до 14%. Середня витрата на 1 тонна-процент - 5 кг.

ПОСЛУГИ
ВИС УШИМО ВАШЕ ЗЕРНО
прямо у вас
в господарстві

(066) 544-14-74, (067) 00-77-433.
E-mail: sushka_14_8@ukr.net

Швидкомонтована
зерносушильна установка

(з теплогенератором на рідкому паливі).
З практики: с. Максимівка, Полтавська обл. Сушили і під
дощем, і в мороз. Фактично, це був порятунок частини врожаю з надмірною вологістю: висушили 1100 т соняшнику та
3500 т кукурудзи.
Ціна послуги: від 60 грн/тонна-процент.

Ви повністю контролюєте процес і отримаєте необхідний показник вологи. Ви економите:
- на транспорті до елеватора;
- на прийманні та зберіганні продукції.
Технічні вимоги:
- майданчик 45 м² (15x3 м) з бетонним або асфальтовим
покриттям;
- джерело електроживлення 380В, 40 кBт;
- розміщення і харчування 2-х наших операторів

ЗАВОД ТАКОЖ ВИРОБЛЯЄ:
– ЗЕРНОСУШАРКИ СЗМ. Модульна конструкція дозволяє легко нарощувати
продуктивність. Сушіння зерна БЕЗ попереднього очищення.
ОКУПАЮТЬСЯ ЛИШЕ ЗА 1 СЕЗОН!
– НОРІЇ, КЛАПАНИ ПЕРЕКИДНІ, ТРУБИ САМОПЛИВНІ.
ЗАВОД ПЕРЕВОДИТЬ ЗЕРНОСУШАРКИ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА.
БУДУЄ: ЗАВи І КЗС ПІД КЛЮЧ; ЗЕРНОСУШИЛЬНІ КОМПЛЕКСИ.

44

(067) 00-77-433
(066) 44-06-777

sushka_14_8@ukr.net
www.zavagrotech.com.ua
За матеріалами «Агроснаб-Черноземье»
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ЗАПОБІЖНІ МУФТИ ГАРАНТІЯ БЕЗВІДМОВНОЇ
РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ
Застосування запобіжних муфт забезпечує
захист устаткування від виходу з ладу при
надмірних навантаженнях й інших не
штатних ситуаціях. Треба розуміти, що
значення обертаючого моменту, яке
передається валу відбору потужності
трактора, може у 2-5 разів перевищувати встановлене номінальне значення
на валу прийому потужності сільгоспмашини. І таким чином, перевищувати значення
максимального обертаючого моменту, що допус
кається конструкцією карданного валу. Запобіжні муфти
дозволять гарантувати надійну роботу сільгоспмашини,
не перевищуючи значення навантажень, визначених ви-

робником. Використання потужнішого карданного
валу без обмеж увачів обертаючого моменту недоцільне,
оскільки призведе до виходу з ладу більш коштовного обладнання сільгоспмашини.
До групи запобіжних елементів можна віднести ширококутні шарніри, які забезпечують роботу карданного валу на
більших робочих кутах без зниження його працездатності.

ОБГОННІ МУФТИ
Призначені для захисту трактора, а також приводних валів від залишкової кінетичної енергії
великої маси частин, що обертаються, яка виникає під час зупинки трактора або при різкому
уповільненні ходу. Обгінна муфта передає обертаючий момент тільки в одному напрямку і не
захищає від перевантаження. Найбільш поширені муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється з боку сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта іншого типу, обгонна муфта розташовується з боку трактора.
Застосування: косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки.

РАДІАЛЬНО-ШТИФТОВІ МУФТИ
Використовуються для захисту трактора, а також приводних валів від ушкоджень, які виникають внаслідок перевантаження сільгоспмашини під час роботи, наприклад, заклинювання
робочих органів. Передача обертаючого моменту відбувається за допомогою підпружинених кулачків. У разі виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є ознакою виникнення перевантаження, необхідно зупинити техніку, щоб запобігти виникненню зносу та руйнування механізму.
Застосування: навантажувачі, підбирачі, роторні граблі-ворушилки, зернові жниварки.

МУФТИ ЗІ ЗРІЗНИМ БОЛТОМ
Призначені для обмеження надмірного обертаючого моменту, який виникає при перевантаженні
сільгоспмашини. При перевищенні встановленого обертаючого моменту болт зрізається, що дозволяє вилці та маточині (ступиці) обертатися незалежно одна від одної. Запобіжна муфта зі зрізним
болтом встановлюється з боку сільгоспмашини.
Застосування: машини для внесення рідких добрив, прес-підбирачі, кормороздавачі.

ФРИКЦІЙНІ МУФТИ
Використовуються для передачі обертаючого моменту за допомогою підпружинених фрикційних
накладок. Залежно від коефіцієнта тертя фрикційного диска і ступеню стискування пружини визначається обертаючий момент, що передається. Обертаючий момент коригується стисненням пружини.
Фрикційна муфта встановлюється з боку сільгоспмашини.
Застосування: роторні косарки, прес-підбирачі, ґрунтові фрези і техніка, що працює з ґрунтом.

ШИРОКОКУТНІ ШАРНІРИ
Застосовують на карданних валах для збільшення робочого кута при збереженні плавності
роботи за рахунок постійної рівності кутів кінцевих вилок. Шарнір збільшує робочий кут в горизонтальній і вертикальній площині. Встановлюється як на приймальний вал сільгоспмашини, так і
на вал трактора.
Застосування: обприскувачі, міксери, прес-підбирачі.

ВИРОБЛЯЄМО
КАРДАННІ ВАЛИ
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