надаємо правову допомогу
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
приложение к журналу
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КУПЛЮ Б/У СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

067-323-14-05, 050-109-28-75

155 000 грн.
від 63 000 грн.

ШИНИ • КАМЕРИ • ДИСКИ (067) 504-03-03, (068) 530-16-94

Подписной индекс:
98125

Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"
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СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА F1
ФРАНЦУЗСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

ЖАЛОН
БЕНЕТО ЛЕЙЛА
WWW.AGROSP.KIEV.UA
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (044) 451-58-46, (044) 451-58-47
МОБ.ТЕЛ.: (050) 442-82-51, (050) 334-15-75, (095) 585-63-95
E-MAIL: AGROSP@UKR.NET

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

виробляє та реалізує:
(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

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

ДН Зоряна (ФАО 210) F1
ДН Корунд (ФАО 260) F1
ДН Фієста (ФАО 260) F1
ДК Велес (ФАО 270) F1
ДБ Хотин (ФАО 280) F1
ДН Дніпро (ФАО 300) F1
ДН Аквозор (ФАО 320) F1
ДК Бурштин (ФАО 350) F1
Кобза МВ (ФАО 350) F1
Флагман (ФАО 370) F1
Одеський 385 МВ (ФАО 380) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com

5

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №10 (33), октябрь 2018 г.

6

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

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №10 (33), октябрь 2018 г.

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

7

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №10 (33), октябрь 2018 г.

Повышайте эффективность
предпосевной обработки семян,
применяя прилипатель Липосам®
Нанесенный на поверхность зерна раствор
протравителя после подсыхания, в процессе погрузки-выгрузки или перемешивания в сеялке,
осыпается, что значительно снижает его защитные
функции против болезней и вредителей.
Для предотвращения осыпания протравителя с зерна применяется способ инкрустации, т.е.
нанесение на поверхность семян тонкой пленки
полимерного пленкообразователя. Образовавшаяся пленка защищает семена от механических
повреждений, закрывает доступ к ним патогенных
микроорганизмов, затрудняет проколы насекомыми-вредителями и обеспечивает сохранность всех
компонентов протравителя: фунгицида, инсектицида, стимуляторов.
В качестве инкрустирующего вещества успешно
применяется природный полисахаридный прилипатель Липосам ® компании «БТУ-Центр».

8
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Липосам ® в растворе с протравителем, нанесенный на поверхность зерна, полимеризуется, образуя
тонкую прозрачную эластичную микрорешетчатую
пленку. Она не только надежно закрепляет на семенах вещества протравителя, но и предотвращает их
промывание осадками, а также препятствует проникновению в семена патогенных микроорганизмов
и повреждение вредителями. Пленка Липосама ®
не мешает набуханию семян при прорастании, не
изолирует их от почвенной среды, обеспечивая
газообмен и доступ элементов питания, в отличие
от синтетических пленкообразователей.
Норма расхода прилипателя Липосам ® в составе пестицидно–стимулирующей композиции при
предпосевной обработке семян составляет 0,25 л
на 10 л воды. Цена 1 л прилипателя 106,00 грн
или 26,05 грн на одну тонну семян, что составляет
менее 7,00 грн/га.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Пестицидно-стимулююча композиція
для передпосівної обробки насіння
Як відомо, 20–40% майбутнього урожаю закладаються восени. Тому необхідно забезпечити високопродуктивний розвиток рослин озимої пшениці
в осінній період. Високопродуктивні рослини озимої пшениці – це ті, що утворили восени 3 і більше
продуктивних пагонів, добре розвинену кореневу
систему та накопичили достатньо цукрів для успішної перезимівлі. Для формування такої рослини
в осінній період важливі не лише сприятливі умови,
як-то тепло, волога, світло, а й захист насіння від
хвороб та шкідників.
Для цього насіння протруюють фунгіцидами
і інcектицидами. Проте згубна дія протравника на
патогени грибів та збудників хвороб, шкідливих
організмів має негативний вплив на молоді проростки зернівок, піддаючи їх пестицидному стресу,
що до 10% зменшує потенціал урожайності рослин.
Пом’якшити негативний вплив пестицидного стресу
на проросток можливо додаванням до протруйника
стимулюючих речовин, наприклад, бурштинової кислоти з властивостями антистресанта, адаптогена;
фітогормонів, амінокислот, гумусових складових та
мікроелементів. Застосування такої пестицидно-стимулюючої композиції дозволяє значно пом’якшити
негативний вплив протруйника на молоді проростки,
швидко вивести їх зі стресового стану та забезпечити інтенсивний початковий розвиток рослини.
Такі багатофункціональні властивості притаманні
новітнім мікродобривам Нановіт Мікро компанії
«Agrovit Group» (Польша-Україна), до складу якого,
окрім високої концентрації мікроелементів, магнію
та сірки входить унікальний біоактивний комплекс
NANOACTIV зі збалансованим вмістом стимуляторів росту, адаптогена, антистресанта, амінокисОсінній розвиток озимої пшениці,
обробленої пестицидно-стимулюючОЮ
композицією з мікродобривами Нановіт

лот, фітогормонів, гумату калія та полісахаридного
прилипача.
Інтенсивному розвитку кореневої системи, осінньому кущінню та накопиченню цукрів у вузлі кущення разом з обробкою насіння сприяє листкове
підживлення рослин у фазі 3–4-х листків мікродобривами Нановіт фосфорний та Нановіт моно
Цинк із сульфатом магнію, що за нашими спостереженнями підвищує урожайність озимої пшениці
до 10 ц/га.
Норма застосування мікродобрива Нановіт в
пестицидно-стимулюючій композиції складає 1 л/т
насіння або 0,25 л/га, вартістю 30,00 грн.
ОТЖЕ НЕ ЛИШЕ ТРАВИТИ, А Й СТИМУЛЮВАТИ РОЗВИТОК
НОВОУТВОРЕННОЇ РОСЛИНИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ФОРМУВАННЯ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВОСЕНИ.
Іванчук М. Д., член-кор. МАКНС
Мікродобрива Нановіт, сульфат магнію
та прилипач Ліпосам можна придбати
у ТОВ «Південьнасіньсервіс»
за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 64,
тел.: (050) 604–11–45
та «Агровітгруп», м. Вінниця, вул. Ак. Янгеля, 4,
тел.: (0432) 55-61-95, 65-97-93, (097) 330-62-44

Хімічний склад Нановіт-Мікро
Складові препарату
Вміст, г/л
Азот загальний (N)
51,0
Магній (MgO), водорозчинний
58,0
50,0
Сірка (SO3), водорозчинна
Бор (В), водорозчинний
6,5
Мідь (Cu), водорозчинна
6,5
Залізо (Fe), водорозчинне
7,7
Марганець (Mn), водорозчинний
12,0
Цинк (Zn), водорозчинний
6,4
Молібден (Mo), водорозчинний
0,04
Амінокислоти
66,4
Органічні кислоти
67,8
Гумінові кислоти
3,3
Фульвокислоти
0,58
Фітогормони
0,0055
Полісахариди
0,049
Амінокислотний склад: Гліцин, Лізин, Пролін, Аланін, Цистин,
Валін, Метіонін, Ізолейцин, Лейцин, Тирозин, Триптофан,
Гістидин, Фенілаланін, Глутамін, Глутамінова кислота
Додатково входить: полісахаридний прилипач
Фізико-хімічні властивості:
колір - темно-зелений, густина - 1,28 г/см3
Катіони Fe, Mn, Cu, Zn - хелатовані ЕДТА
і органічними речовинами

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

Сірчані добрива (Польща)

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

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 С (Суперфосфат) гранула
Р – 18%, К – 5%, Са – 30%
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)
SIARKOPOL - TARNOGRAN R (під ріпак)				
NPK (Ca, Mg, S) 3-9-19 (5-3-21) + B 0.2%
GRUPA AZOTY - POLIFOSKA 8
NPK (S) 8-24-24 (9)

Фосфорні добрива (Україна, Польша, Росія)

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)
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
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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Турботи аграріїв восени

1. Екстрене підтягування відстаючих в розвитку рослин.
2. Підвищення морозо- і зимостійкості пшениці озимої.
Наболіле питання у аграріїв: «Після отримання сходів озимини, як стимулювати ріст паростків та забезпечити кущення озимої пшениці восени так,
щоб вона зміцніла та не переросла?»
Екстрене підтягування відстаючих
у розвитку рослин та підготовку їх до
зимівлі мож ливо забезпечити за допомогою препаратів виробництва ПП
«ВКФ «Імпторгсервіс», що створені на
полімерній основі, тому швидко засвоюються та доносять до клітин рослини
без втрат всі поживні речовини, що містяться в їх складі.
«Деймос» - регулятор росту рослин
(РРР), двокомпозиційний багатокомпонентний препарат зі стимулюючими і
антиоксидантними властивостями. У
його складі: полімери, гумати, стимулятор біологічного походження, ци-

підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів, підвищує зимо- і
морозостійкість рослин.
Листова обробка - 1,5 л/га.

дисепт, бішофіт (природний мінерал,
основу якого складає хлорид магнію
з мікроелементами), витяжка стевії
(є антиоксидантом). Завдяки вміст у
магнію покращує засвоєння азот у.
Сприяє посиленому розростанню і
розга лу женню кореневої системи,
стимулює ріст надземної маси рослин,

Контроль

Деймос 1,5 л/га
у фазу 3 листа

Зима є серйозним іспитом для рослин в Україні
Високою морозостійкістю відзначаються тільки ті рослини, які добре розкущені (5-7 листочків) і накопичили у
вузлах кущіння до 30-35% цукрів.
С а м е т о м у м и П Р О П О Н УЄ М О
ПІДВИЩИТИ МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН за допомогою РРР «Антистрес», який містить:
Фосфор (P2O5 не менше 31,76%) –
сприяє:

підвищенню морозостійкості рослин;
накопиченню у вузлах кущення водорозчинних вуглеводів (цукри);
прискоренню розвитку рослин;
інтенсивному нарощуванню кореневої системи.
Потреба пшениці у цьому елементі
найбільша у перші 35 днів вегетації.
Дефіцит фосфору спричиняє недобір
врожаю у майбутньому. Для компенсації рослині цього елементу, восени
і навесні треба посилювати фосфорно-калійне живлення.
Калій (К2О не менше 20%) - елемент
молодості клітин:
зберігає і утримує воду;
регулює тургор клітин;
підсилює утворення цукрів і їх пересування по тканинах;
підвищує стійкість до хвороб, посухи та заморозків.
Диметилсульфоксид (ДМСО) - є
прекрасним антиоксидантом, значно
збільшує гнучкість і еластичність мем-

бран, тим самим сприяє проходженню
речовин через плазмолему, робить її
стійкішою до негативного впливу стресових факторів.
Гліцерин - кріопротектор, температура замерзання водних розчинів до
мінус 46,5°С.
Норма внесення РРР «Антистрес»
- 1,7 кг/га у фазу кущення (восени та
навесні).

Контроль

Антистрес 1,7 кг/га

Дія препаратів перевірена часом!!!
ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»
(067) 633-97-87
imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net
(067) 633-62-88
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур в мире, ценность зерна которой определяется высоким содержанием белка, жиров, углеводов и т.д. По содержанию
белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко
используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и
твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба,
макаронных изделий, манной крупы и т.д.
Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффективным является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически
выгодных и экологически безопасных технологий их выращивания, адаптированных к условиям региона.
Как показывает опыт отечественных производителей и мировая практика, важную роль в сельскохозяйственном производстве имеет правильная
обработка посевного материала. Эффективный прием подготовки семян к
посеву - обработка их препаратом Биоглобин. После такой обработки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко
проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность (от 0,23 т/га до 0,75 т/га). Общеизвестно, что семена озимой пшеницы
наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому практически в
каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются протравителем
для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей, плесневения, снежной плесени и др. Из-за обработки
МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
Применение Биоглобина в растениеводстве
обусловлено наличием в нем полного набора
аминокислот и пептидов, которые позволяют растениям нормализовать и увеличить синтез всех
необходимых белков, в результате чего растет
урожайность и повышается качество выращенной продукции. При применении Биоглобина в
растениях ускоряется деление клеток, что способствует нарастанию биологической массы. В частности, ускоряется процесс образования корневых
волосков на корневой системе, увеличивается ее
всасывающая способность, что в дальнейшем повышает эффективность использования растениями питательных веществ из почвы и минеральных
удобрений.
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протравителем энергия прорастания зерна снижается, и всходы появляются
на 8-9 день. С применением Биоглобина энергия прорастания увеличивается
и всходы появляются на 2 дня раньше.
Биологические стимуляторы роста растений являются одним из самых
эффективных средств влияния на продуктивность и качество растений.
Исследования многих европейских и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имеющих натуральную природу, обеспечивает значительное повышение засухои стрессоустойчивости растений и значительно увеличивает урожайность
зерновых и масличных культур.
Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений,
выполняют функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту
энергию для перекачки в клетки большего количества питательных веществ
из почвы, а также органических и минеральных удобрений.
Именно по такому принципу Научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый
стимулятор роста и развития растений – БИОГЛОБИН, который является на
сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе.
Биоглобин - это водносолевой экстракт из плаценты с/х животных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе
полный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, полипептиды,
аминосахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном
для живой природы составе.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОГЛОБИНА ПЕРЕД ДРУГИМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
• Органическое происхождение и безопасность
(изготавливается из животных компонентов,
благодаря чему не накапливает никаких токсинов и не вызывает отравления).
• Стабильность прибавок урожайности по годам (отсутствует действие «в минус»).
• Универсальность. Применяется на всех озимых сельскохозяйственных культурах.
• Комплексность действия. Повышает адаптивность и продуктивность растений, улучшает
показатели качества зерна.
• Возможность разностороннего применения как
отдельно (путем предпосевной обработки семян,
опрыскивания посевов или их сочетание), так и в
сочетании со средствами защиты растений.

• Отсутствие негативного влияния в случае
передозировки антидепрессантов: смягчает
токсическое воздействие гербицидов и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на растения.
• Совместимость со средствами защиты растений и удобрениями: возможность применения
в баковых смесях с другими препаратами.
• Длительный период полезного действия
(в течение 3-х недель с момента внесения).
• Возможность многократного применения.
• Низкая норма внесения: 0,5-1,0 л/т семян.
• Высокая экономическая эффективность:
невысокая стоимость препарата и весомые
прибавки урожайности и качества продукции
обеспечивают высокую рентабельность.

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

Предпосевная обработка семян + опрыскивание
посевов: первое – после возобновления весенней
вегетации, второе – в фазу бутонизации (целесообразно использование препарата в баковой смеси
с инсектицидом против вредителей).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2008 г. по настоящее время в Институте
растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН ведутся
исследования по изучению влияния регулятора роста и развития растений Биоглобина на
урожайность и качество сельскохозяйственных
культур, разрабатываются способы повышения
эффективности применения препарата.
Результатами исследований установлено,
что применение Биоглобина в посевах озимой
пшеницы способствовало росту урожайности
зерна во влажные годы на 20-31%, а в засушливые – на 7-12% по сравнению с контролем. При
этом в засушливые годы повышались показатели качества зерна.
Также, впервые в Украине в 2018 году была
защищена докторская диссертация на тему «Применение Биоглобина при предпосевной обработке озимых культур»

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

(067) 712-24-05; (095) 725-22-62

Контроль
(без обработки)

Обработка семян
перед посевом Биоглобином 0,5 л/т

Адрес производителя:
ООО НПФ «Медбиоком, ЛТД», г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.
Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», внесен в
Государственный реестр Украины в качестве регулятора роста и развития
растений (Свидетельство о госрегистрации № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины
№ 188975 от 14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 - 31644253 - 002: 2006.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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рабочего раствора – 200-300 л/га.
Положительное действие препарата проявляется даже при одной предпосевной обработке
семян или разовом опрыскивани посевов, но наибольший эффект обеспечивается за счет сочетания обоих способов.
Биоглобин применяют как отдельно, так и
в баковых смесях с пестицидами, в последнем
случае уменьшается их токсическое воздействие
(в частности гербицидов) на растения.
Во влажные годы Биоглобин в большей степени влияет на повышение урожайности, а в засушливые – на качество продукции.
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Озимые зерновые. Предпосевная обработка
семян + опрыскивание посевов: первое – после
возобновления весенней вегетации, второе – в
период активной вегетации растений (от фазы выхода в трубку до налива
зерна) совместно с защиВнешний вид посевов пшеницы озимой перед
той посевов от сорняков,
болезней и вредителей.
окончанием осенней вегетации
Озимые крестоцвет
ные (рапс, горчица).

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Биоглобин применяют при предпосевной
обработке семян и при опрыскивании посевов в
период вегетации.
ДОЗЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
В зависимости от культуры для предпосевной
обработки семян расходы Биоглобина составляют
0,5-1,0 л/т. Возможно его сочетание в смеси с химическими протравителями или бактериальными
препаратами. Расход рабочего раствора – 8-10 л
на тонну семян. Предпосевную обработку семян
можно проводить как в день посева, так и заранее. Важным условием является равномерное
распределение раствора на семенах.
Для разового опрыскивания посевов доза
Биоглобина составляет 0,5-1,0 л/га, а при двукратном применении (в разные фазы вегетации) –
0,3-0,5 л/га препарата за каждый прием. Расход
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Ефективність біостимуляторів для стимулювання
росту й збільшення врожайності насіння ріпаку
Ріпак — це квітуча жовтими квітками
олійна рослина роду капуста родини
Brassicacae — хрестоцвітні або капустяні. Його вирощують для харчування
людини (виробництво харчового масла
й овочів), кормів для тварин (протеїни)
і виробництва біодизелю. Чинники, що
обмежують фазу наповненості насіння,
такі як посуха, хвороби або рання десикація, можуть зменшити концентрацію
олії у насінні. Ріпак вимагає правильної
програми підживлення, включно з азотом і сірчаними добривами. У ріпаку
поточний фотосинтез майже повністю
визначає процес наповнення насіння.

вирішальне значення для формування і зменшенню цвітіння, що в підсумку
листка й збільшення біомаси, що істотно призводить до зниження врожайності.
активує фотосинтез і контролює вироб- Бор відіграє важливу фізіологічну роль
ництво насіння ріпаку. Обробка ріпаку у формуванні та в структурній цілісності
Fertigrain Foliar забезпечує насіння амі- клітинної стінки, що впливає на клітиннокислотами, які потрібні для оптималь- ний розподіл. Зона росту рослин — меного росту, допомагаючи рослині буду- ристема, квітка, пилкова трубка, насіння
вати нові тканини й краще вегетувати. — характеризується інтенсивним поділом
На додаток до амінокислот Fertigrain клітин і вимагає високого рівня вмісту
Foliar містить складну суміш активних бору для нормального розвитку, тканиречовин, які також беруть участь у його ни рослини дуже чутливі до його виснаження. На жаль, бор дуже пасивний і, як
біостимуляційному ефекті.
Зіткнувшись з багатогранним складом, правило, утворює нерухомий комплекс,
компанія AgriTecno вирішила провести особливо в ксилемі трубки, яка «керує»
дослідження, аби зрозуміти механізм його транспортуванням до найважливі-

AgriTecno — іспанська компанія, що
спеціалізується на формуванні й виробництві власних біостимуляторів, які містять різний склад для обробки рослин
і ґрунту з метою підвищення родючості
ґрунту, врожайності, якості та толерантності до абіотичних стресів. Біостимулятори AgriTecno є доповненням до загальних програм підживлення й захисту
сільськогосподарських культур. Використання їх спільно з добривами та фунгіцидами дозволяє збільшити врожайність
і повернути фермерам їх інвестиції (ROI).
Біостимулятори AgriTecno призначено
для розв’язання проблем фермерів у вирощуванні сільськогосподарських культур. Створені на основі досвіду компанії
в розробці добрив, знань, отриманих у
ході досліджень і від науково-дослідних
центрів, а також завдяки багаторічній
роботі в різних країнах по всьому світу.
Серед лінійки продуктів AgriTecno —
Fertigrain Foliar, який було розроблено
спеціально для зернових і сільськогосподарських культур, що потребують високого рівня NPK для виробництва високоякісного насіння. Його розроблено на
основі сировини, що містить амінокислоти й інші активні органічні сполуки, отримані внаслідок бродіння. Цю сировину
було обрано як основну через її корисну
діяльність щодо мобілізації поживних
речовин і зняттю стресу, що дуже важливо для таких сільськогосподарських
культур, як зернові та ріпак.
Основні амінокислоти, що входять до
складу Fertigrain Foliar, — це глутамінова й аспарагінова кислоти, які координують рослинний метаболізм азоту,
зокрема його поглинання, асиміляцію
та мобілізацію в насінні ріпаку. Глутамінова кислота — ключова амінокислота
для культур, які потребують високого
рівня азоту, бо це перший продукт поглинання азотних добрив. Вона регулює
виробництво компонентів клітини (білки, хлорофіл, ферменти), які мають

дії Fertigrain Foliar, і провела генетичне
дослідження з Політехнічним Університетом Валенсії. Результати показали,
що гени, пов’язані з ефективністю використання азоту, були відрегульовані
Fertigrain Foliar, що означає ефективніше засвоєння азоту активуванням його
транспортування в рослинах. Fertigrain
Foliar також показав збільшення кількості генів, що захищають рослину
від екологічних стресів. Цей ефект
Fertigrain Foliar було підтверджено на
експериментальних випробуваннях у
полі і фермерськими спостереженнями.
Fertigrain Foliar, крім того, містить базовий сировинний матеріал, що корисний
для ріпаку, до якого входять мікроелементи (цинк, марганець, бор, залізо,
мідь, молібден і кобальт), які є в невеликій кількості, для підвищення метаболізму рослин і фотосинтезу.
Компанія AgriTecno рекомендує на
ріпаку комбінувати Fertigrain Foliar з
регулятором дефіциту бору — Tecnokel
Amino B. Ріпак олійний дуже чутливий
до дефіциту бору, що може призвести до
зменшення розміру листя й активності
фотосинтезу, розтріскуванню стовбурів
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ших органів рослин. Низька рухливість
бору викликає симптоми його дефіциту
й призводить до сильної затримки росту.
Рішенням є забезпечення бором безпосередньо тих зон, які потребують його,
шляхом листкових підживлень.
Tecnokel Amino B спеціально розроблено для розв’язання проблеми дефіциту бору й створено в комплексі бору з
органічними молекулами. Така комбінація (технологія FASTB) посилює транспортування бору в рослині, запобігаючи
його іммобілізації в ксилемі трубки й
дозволяючи транспортування по флоемі.
Tecnokel Amino B відрізняється від звичайної солі бору своєї високою рухливістю завдяки технології FASTB.
Компанія AgriTecno пропонує біостимулятори для ріпаку й інших сільськогосподарських культур.
В Україні підібрати повний спектр добрив Вам допоможуть фахівці компанії
Торговий Дім «Лемберг» — ексклюзивний дистрибутор.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47
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Чотири варіанти чудового врожаю соняшнику
Всеукраїнський науковий інститут селекції представив чотири
нові стійкі гібриди соняшнику: Євро, Шенон, Амато і Фолк

Соняшник сьогодні – це майже гарантований високий прибуток для українського аграрія і можливість суттєво підтягнути загальні показники рентабельності по господарству. Особливо на
півдні України, де «квітка сонця» на даний час перебуває в статусі
чи не єдиної високомаржинальної культури. Однак ми недарма
вжили слово «майже», оскільки у фінансово успішного соняшнику
не бракує ворогів та загроз, починаючи від вовчка і закінчуючи
посухою. Саме тому селекціонери Всеукраїнського наукового
інституту селекції (ВНІС) зосередили свої зусилля на створенні стійких до гербіцидів та інших стресів гібридів цієї культури.
Черговим етапом цієї роботи стала презентація чотирьох нових
гібридів стійкого соняшнику – Євро, Шенон, Амато і Фолк.
Флагманом нової лінійки є перший гібрид Євро. Із самої його назви
можна здогадатися, що цей гібрид призначений для вирощування
за ІМІ-технологією, тобто він стійкий до Євро-лайтнінгу та інших гербіцидів групи імідазолінонів. Це водночас простий гібрид,
стійкий до більшості стресових факторів, і, поза сумнівами, він
придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах України, передусім у Степу, - пояснює співвласник та провідний селекціонер
компанії ВНІС Ярослав Парій.
Євро – це ранньостиглий гібрид соняшнику, вегетаційний
період якого становить 100-105 днів. Тобто, за сприятливих кліматичних умов він навіть може використовуватися у пожнивних
посівах. Хоча головне його спрямування – отримання високих
врожаїв у якості основної культури. Цього року на випробувальному полі у Бершадському районі Вінницької області було зібрано
47 ц/га! Ясна річ, при цьому було цілковито дотримано рекомендованої технології вирощування. До речі, рекомендована густота
сівби становить 50-55 тисяч у Степу та 55-60 тисяч – у Лісостепу.
– Такі гібриди як Євро потребують належного до себе ставлення – так само, як гібриди усіх відомих світових виробників. Зокрема,
більшу увагу варто звертати на необхідність фунгіцидних обробок
цієї культури, а також рекомендованим є внесення боровмісних та
сірковмісних добрив, – стверджує Ярослав Федорович.
Гібрид Євро розрахований на внесення до 1,2 л/га Євро-лайтнінгу без якихось застережень та пригнічення. Це дає змогу цілковито виключити загрозу ураження вовчком та появу несумісного із високим врожаєм забур’янення посівів, що часто стає
на заваді нормального вирощування соняшника по всій Україні.
Ярослав Парій виділяє наступні ключові переваги гібриду Євро:
1) Унікальна стійкість до посухи, що є характерною рисою більшості гібридів соняшнику ВНІС.
2) Напівпохиле розташування кошика, що з одного боку захищає
його від палючого сонячного проміння, а з іншого – запобігає роз
витку грибкових захворювань за вологої погоди.
3) Висока стійкість до цілої низки інших стресових факторів.
Передусім до полягання, фомопсису, іржі, а також до осипання, несправжньої борошнистої роси, різних гнилей та ін.
Не менш цікавим є гібрид Шенон, головними перевагами якого
є стійкість до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (у нормі
внесення до 50 грам препарату на 1 га), та генетична стійкість до
семи рас (A–G) вовчку соняшникового (Orobanche cumana). Ще
одна перевага гібриду Шенон, яка поєднує його із попереднім гібридом, – висока посухостійкість.
– Рекомендована густота сівби цього гібриду також становить
45-50 тисяч для Степу, та до 50-55 тисяч – для північніших регіонів. Шенон є універсальним гібридом і придатний як для інтенсивної технології вирощування, так і для екстенсивної ощадливої технології, яка застосовується в умовах українського Степу,
– наголошує Ярослав Парій.
Шенон вирізняється стабільною високою врожайністю та максимальною наповненістю кошика, і належить до ранньостиглих
гібридів з вегетаційним періодом до 110 днів. Висота рослин

сягає 170 см, а напівнахилений кошик сприяє їх стресостійкості.
Гібрид характеризується максимальною стійкістю не лише до посухи, але й до полягання, осипання, іржі, несправжньої борошнистої роси та фомозу, а також підвищеною стійкістю до фомопсису,
сірої і білої гнилей, соняшникової молі.
Важливо, що поєднання таких факторів дало змогу забезпечити потенціал врожайності Шенон на рівні 5,8 т/га за вмісту олії в
насінні, що дорівнює 52%.
Ще два нові гібриди соняшнику – Амато і Фолк, запропоновані
селекціонерами Всеукраїнського наукового інституту селекції,
розраховані на інтенсивну технологію вирощування. Окрім стійкості до гербіцидів, що містять трибенурон-метил, а також високої посухостійкості, Амато і Фолк характеризуються високою
стійкістю до грибкових захворювань кошика і листя.
– Знову ж таки хочу наголосити, що інтенсивне вирощування
соняшнику і відповідно сподівання на високу врожайність, повинно
супроводжуватися дотриманням належної технології. У випадку
із гібридами Амато і Фолк – це обов’язкова обробка фунгіцидами
перед цвітінням та забезпечення посівів належною нормою NPK, а
також бору і сірки, – говорить Ярослав Парій.
Гібрид Амато є високорослим (170-180 см) і відзначається високою запиленістю кошика, також вже згадуваною стійкістю до
грибкових захворювань. Його вегетаційний період становить
110 днів, а потенціал врожайності – 5,2 т/га. При цьому середня
врожайність впродовж років випробування зафіксована на рівні
3,8 т/га, що виглядає вельми солідним показником.
Своєю чергою інтенсивний гібрид Фолк характеризується відмінною стійкістю до несправжньої борошнистої роси та високим
потенціалом урожайності соняшнику в посушливих умовах.
– Фолк – це простий ранньостиглий гібрид, який за належного
дотримання технології та нормальних кліматичних умов, забезпечує врожайність від 3,5 до 4 т/га, при цьому його потенціал сягає
5,6 т/га. До того ж, рекомендована густота сівби Фолку у Степу
починається від 45 тисяч, а у Лісостепу – 50-55 тисяч, – стверджує
головний селекціонер соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції Ярослав Парій.
Важливо, що Фолк, як і інші новинки провідної вітчизняної
селекційної установи, характеризується широким спектром стійкості від цілої низки стресових факторів. Передусім – до полягання та осипання, а також до іржі, несправжньої борошнистої
роси і соняшникової молі. Також Фолк володіє стійкістю до шести
рас вовчку, що дає змогу поєднувати різні рівні захисту від цієї
справдешньої напасті, котра буквально тероризує південні та
східні регіони України.
Наголосимо, що усі представлені чотири нові гібриди соняшнику ВНІС належать до лінолевого типу і забезпечують олійність
зернят на рівні не нижче 50%.
Таким чином, лінійка гібридів соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції сьогодні нараховує 12 вже зареєстрованих гібридів. Більшість із них відомі у всіх кліматичних зонах
України, забезпечують високу рентабельність виробництва завдяки високій врожайності у поєднанні із широким спектром ознак
стійкості. Зокрема, це давно відомі гібриди Атілла, Українське
сонечко, Заграва, Армагедон, Карлос 105, Карлос 115 та інші. Ще
10 гібридів соняшнику ВНІС цього року пройшли заключний етап
сортовипробування. Наголосимо, що ключовою перевагою введення до структури посівів гібридів соняшнику Всеукраїнського
наукового інституту селекції є їх більш висока рентабельність
вирощування. По-перше, завдяки високій стійкості до стресів, а
по-друге, набагато нижчій вартості самого посівного матеріалу.
Хоча останній фактор у випадку із гібридами ВНІС не є визначальним – їх врожайність у промислових посівах за дотримання технології є аналогічною до показників найвідоміших світових брендів.

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

К

A1

(фальсифікація) насіння кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта»

укурудза є однією з культур, підробка якої є досить звичним явищем в Україні. Причому, якщо раніше підробляли насіння кукурудзи відомих іноземних насіннєвих компаній, то останнім часом зловмисники також підробляють насіння кукурудзи української
насіннєвої компанії «Селекта».
Задля запобігання ситуацій з купівлею фальсифікованого насіння гібридів кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта», необхідно знати та звертати
увагу на наступне:
С уб’єкти прода ж у гібридів кукурудзи компанії « Селекта ».
Оригінальне насіння гібридів кукурудзи Корунд, Зернослав,
Ладога, МЕЛ 272 МВ, Лювена, Кредо, Полтава, Корвет МВ, Серенада, ТАР 349 МВ, Легенда та Купава можна придбати за адресою
виробництва: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Агропромислова, 5 (тел.: (050) 361-66-65) або у регіональних представників:
Ступка Павло Владиславович (Харківська область, смт Нова
Водолага). Контактні телефони: (098) 180-87-80, (050) 450-62-44.
E-mail: stupka@selekta.com.ua
Зайцев Руслан Станіславович (м. Кропивницький (Кіровоград). Контактні телефони: (098) 180-87-86, (050) 450-62-50. E-mail:
zaycev@selekta.com.ua
Шамаєв Сергій Валентинович (м. Черкаси). Контактні телефони:
(098) 180-88-58, (050) 450-62-45. E-mail: shamaev@selekta.com.ua
Лужановський Андрій Віталійович (м. Одеса). Контактні телефони:
(097) 959-09-15, (050)450-62-15. E-mail: luzhanovskiy@selekta.com.ua
Касіч В’ячеслав Миколайович (м. Полтава). Контактні телефони:

Зверніть увагу!!!

Компанія «Селекта» не співпрацює з
дистриб´юторськими організаціями, відтак
якісне оригінальне насіння можна придбати
лише за адресою виробництва або у регіональних представників!!!
Сертифікація регіональних
представників компанії « Селекта ».
Кожен регіональний представник компанії «Селекта» пройшов акредитацію, що
підтверджується іменним строковим сертифікатом, який знаходиться у місці продажу (фото сертифікату наведене у статті).
Фірмові мішки
компанії « Селекта ».
Насіння гібридів кукурудзи компанії
«Селекта» затароване у фірмові мішки з
логотипом компанії. Фірмові мішки мають оригінальний дизайн та номерні сині
етикетки, в яких зазначено найменування
гібриду, рік врожаю та факт протруєння гібриду кукурудзи.
З 2016 року насіння кукурудзи компанії
продається у двох варіантах фірмових
мішків: продаж насіння гібридів кукурудзи стандартної лінійки компанії «Селекта»
буде здійснено в оновлених мішках старого
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(098) 180-87-97, (050) 487-82-02. E-mail: kasich@selekta.com.ua
Палагнюк Сергій Миколайович (м. Вінниця). Контактні телефони:
(098) 180-88-30, (050) 450-62-24. E-mail: palagnyuk@selekta.com.ua
Буньо Ігор Михайлович (м. Миколаїв). Контактні телефони: (098)
180-87-67, (050) 487-82-12. E-mail: bunyo@selekta.com.ua
Квасняк Леонід Петрович (Чернівецька та Івано-Франківська області). Контактні телефони: (067) 341-44-61, (095) 285-53-11.
E-mail: kvasniak@selekta.com.ua
Валько Юрій Дмитрович (Кіровоградська обл., м. Знам’янка). Контактні телефони: (067) 652-53-98, (050) 011-42-23. E-mail:
valko@selekta.com.ua
Журенко Євген Дмитрович (м. Суми). Контактні телефони: (067)
652-59-20, (050) 011-42-21. E-mail: zhurenko@selekta.com.ua
Собчук Ігор Володимирович (м. Хмельницький). Контактні телефони: (067) 652-54-15, (050) 011-42-32. E-mail: sobchuk@selekta.
com.ua.

зразку, продаж насіння гібридів кукурудзи
торгової марки Selekta Seeds здійснюється
у нових фірмових мішках. Фото вищеозначених мішків наведено у стат ті. Насіння
продається лише в цих двох варіантах
мішків!
Ціни на гібриди кукурудзи
компанії « Селекта ».
Ціни на гібриди кукурудзи компанії
«Селекта» вказані на офіційному сайті компанії: selekta.com.ua та є завжди актуальними. Так, ціна на гібриди кукурудзи врожаю
2018 року становить: Корунд – 990 грн.,
Зернослав – 1200 грн., Ладога – 1080 грн.,
МЕЛ 272 МВ – 700 грн., Лювена – 800 грн.,
Кредо – 1500 грн., Полтава – 960 грн.,
Корве т МВ – 120 0 г рн. , Сер ена д а –
1200 грн., ТАР 349 МВ – 900 грн., Легенда –
1700 грн., Купава – 1350 грн.
Якщо ціна на вищеозначені гібриди кукурудзи є нижчою або вищою за ціну, вказану на сайті – ЦЕ ПІДРОБКА!!!

заних в офіційному каталозі компанії, НЕ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.
І наостанок, шановні аграрії, ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: неякісне фальсифіковане насіння
може завдати великої шкоди та привести
до зменшення рентабельності або повної
втрати врожаю.
Для будь-яких запитань звертайтесь за
телефоном (050) 361-66-65 або звертайтесь
за офіційною відповіддю на E-mail: info@
selekta.com.ua

Щиро Ваш,
колектив
компанії « Селекта »

Асортимент гібридів компанії
« СелектА », прода ж яких
здійснюєтьс я у 2018-2019 рр.
У період 2018-2019 рр. компанія «Селекта» реалізує насіння наступних гібридів
кукурудзи:
Корунд (ФАО 220)
Зернослав (ФАО 230)
Ладога (ФАО 240)
МЕЛ 272 МВ (ФАО 250)
Лювена (ФАО 260)
Кредо (ФАО 260)
Полтава (ФАО 270)
Корвет МВ (ФАО 280)
Серенада (ФАО 280)
ТАР 349 МВ (ФАО 290)
Легенда (ФАО 290)
Купава (ФАО 320)
Продаж інших гібридів кукурудзи, вка-
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ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Локалізаціяагробізнесу –
фокусв регіони
www.agroport.ua

agroport
15 000 м

2

виставки

7 000 відвідувачів

200 компаній-учасників

100 спікерів

11–13 жовтня 2018

харківський аеропорт
IX Міжнародна агропромислова виставка
та форум з підтримки фермерства
AGROPORT Схід Харків 2018
Довідки: (057) 766-55-43 / www.agroport.ua

AGROPORTEX.bio
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У природы нет плохой погоды.
Но остается вечный вопрос: что делать,
чтобы сохранить потенциал озимых к весне?
Хороший предшественник превратить
в удобрение, посеять откалиброванные
сильные семена (www.fadeevagro.com),
инкрустированные 8-ю препаратами АБК
(www.agroprofi.info). Минеральные удобрения - на основании результатов агрохиманализа. Но всегда стоит вопрос: что же
лучше – получить больше урожая, окупаемости, прибыли или и то и другое?! Как
оказывается, это разные показатели, особенно, когда стоимость удобрений достигает 20 грн за 1 кг. ПО ДАННЫМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ, ОПЛАТА
1 КГ Д. В. МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИБАВКАМИ УРОЖАЯ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ (КГ ) ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ: 3,5-6,5. Примеры есть разные.
Самые окупаемые - это обработка
семян перед посевом стандартным комплексом АБК из 8 препаратов в объеме
4-5,3 л/т. Этот прием принес в разных регионах Украины прибавку урожайности
порядка 5 ц/га. При этом стоимость прибавки урожая в среднем в 10 раз превысила затраты на использованные препараты.
Но получать 35 ц/га (на контроле 30 ц/га)
озимого ячменя (Одесская обл., Кодымский район, агрофирма «Котовское зерно») с большим количеством удобрений
- это не прибыль, а убыток. В условиях
засухи, резких перепадов температур
агрофон часто играет отрицательную роль
на контрольном участке. Но чтоб его использовать больше 5 ц прибавки, нужны
и листовые обработки. При применении
полной формулы АБК (6-8 препаратов) при
каждой обработке в главные фазы формирования урожая и оттока ассимилянтов,
вносимые и наличные удобрения в почве
растениями усваивались лучше, что приносило прибавку урожайности до 2,6 т/га
зерновых и повышало абсолютный урожай – и в этой же области - (55ц/га).
Приведем ориентиры для выбора:
- ЧП «Чабан» (Одесская область) - 55 ц/га
озимой пшеницы (агрофон - 60 кг/га диаммофоса и 120 кг аммиачной селитры), а
при агрофоне N32P32K32 и 180 кг/га селитры и химстандарте защиты на контроле
лишь 28 ц/га;
- ФХ «Колос» (Харьковская область)
– урожайность подсолнечника 35 ц /га
(агрофон 200 кг/га аммиачной селитры);
- ЧП «Власовец» (Днепропетровская
область) - 27 ц/га подсолнечника (агрофон 40 кг/га сульфата аммония);
- ФХ «Катюша» подсолнечник на поливе - 36 ц /га, пшеница - 54 ц /га без
полива (агрофон N 16 P 16 K 16 и 100 кг/га
сульфата аммония) в самом засушливом
районе Херсонской области;
- ЧП «Протасов» (Белопольский район
Сумской области) получил 85 ц/га озимой
пшеницы;
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- ФХ «ЛА Д» (Киевская область) –
70 ц/га озимого ячменя;
- СООО «Романов» (Луцкий район
Волынской области) – 70 ц /га озимого
ячменя, 43 ц/га озимого рапса (агрофон
520 кг/га разных удобрений);
- СФГ «Центр» (Кировоградская область) и ФХ «Ищенко М.» (Винницкая область) - по 30 ц/га сои.
Если проанализировать урожайность
85 ц/га озимой пшеницы у ЧП «Протасов»
(кстати, второй год подряд), то агрофон
здесь был 120 кг/га диаммофоса осенью
и 350 кг/га КАСа весной. Многие скажут:
«Такой урожай и даже больше можно
получить с таким агрофоном, ничего не
добавляя!» Но в Белопольском районе
год был очень засушливым, а фермер не
обрабатывал посевы ни протравителями, ни фунгицидами, со всем справился
АБК. Поэтому еще раз повторяем: АБК
– не догма, а руководство к действию в
условиях конкретного поля. Но разумное
сочетание удобрений и АБК – путь к выживанию в экстремальных условиях более здоровым растениям без химических
средств защиты от болезней. АБК – это
прежде всего листовые подкормки теми
д.в., которых недостаточно или вообще
нет в почве, у листьев для оптимального фотосинтеза, который, как известно,
формирует 95% сухого вещества урожая.
Отсюда и важность 3-5 л/га подкормки
препаратами с 120-ти д.в., которые часто
важнее 100-200 кг основных удобрений.
А чтобы полу чить урожай в 130139 ц /га - нужны большие финансовые
вложения как в основные удобрения, так
и в обработки АБК до 8 раз за сезон. Существенную роль играет и влагообеспечение – закон Либиха никто не отменял.
Как лучше сберечь влагу - скажем!
Однозначные примеры на полях, где
сеяли семена, обработанные 8-ю препаратами АБК и без химических протравителей, с помощью АБК способствовали
улучшению плодородия почвы, увеличивали коэффициент усвоения азота, фосфора и калия, добивались максимально

1

23.06.2016 г. АБК продлевает
вегетацию и повышает урожай если применять 3-7 раз - 60-139 ц с 1 га

A1

возможных в данных конкретных условиях высоких и качественных урожаев.
Хочется отметить обязательные агроприемы для максимальных урожаев: калибровка семян на оборудовании Фадеева. Он недешев, но окупается в течение
года при посевных площадях в 1000 га,
позволяя получать сильные семена, лучше, чем у самых известных семеноводов
мира. Уже сегодня в десятках семеноводческих хозяйствах Украины, в Парагвае,
Европе применяют эту щадящую пофракционную сортировку и калибровку семян.
Второе незаменимое орудие агрария –
самая простая, но эффективная борона –
мотыга ротационная, позволяющая защищать почву от потери влаги, культуру – от
сорняков, давать полезным микроорганизмам шанс лучше размножаться и снабжать
корни растений азотом и другими питательными элементами. Борона окупается
за год на посевных площадях от 150 га.
Чтобы получить такие и лучшие озимые в июне 2019 года (фото 1, 2) - 109139 ц/га пшеницы, 43-75 ц/га рапса уже в
истории – и не иметь таких проблем весной (фото 3) - желательно откалибровать
семена, обработать их АБК, активизировать кущение зерновых и образование
розетки рапса в фазу 3-5 листочков в этом
году, возможно и с повторением, обеспечив лучшую перезимовку и закладку максимально возможного высокого урожая.
Многочисленная практика свидетельствует: одна осенняя обработка всходов равна
по эффективности двум весенним!
Автор АБК - Притуляк В.П. Производители препаратов АБК – в Украине; эксперты - академик, д.с.х.н. Грицаенко З.М.,
(Украина), к.б.н. Жаксимбекова М.А. (Казахстан), д.б.н. Фадеева А.Л.(Сингапур),
ряд НИИ Украины, и сотни фермеров и
отдельные агрофирмы.
Больше информации –
Киев – 097-386-0850
Херсон – 050-318-8016
Луцк – 067-447-5293
Полтава – 097-900 00-65
vv512017@i.ua
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03.06.2017 г. Рапс с АБК
будет 75 ц с 1 га

3

24.04.2016 г. Рапс
стандарт без АБК
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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»

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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Аби не втратити, потрібно діяти

A1

Коли в кінці червня та на початку липня пройшли дощі, багато ловного фотосинтезуючого пігменту в листках. Тож не дивлячись на
аграріїв поспішили посіяти озимий ріпак на місяць-півтора раніше зменшення листкової маси, завдяки збільшенню вмісту хлорофілу,
оптимального строку. Хто посіяв в підготовлений ґрунті, отримав рів- продуктивність фотосинтезу зростає, що забезпечує утворення надномірні сходи та потужний розвиток рослин станом на середину ве- лишку асимілятів, а, відповідно, пластичних речовин, що в свою черресня (фото 1). Хто не встиг з підготовкою ґрунту, отримав нерів- гу збільшує продуктивність культури. Отже ретарданти не мають неномірні та зріджені посіви (фото 2). Ті, хто посіяв ріпак після гативного впливу на продуктивність рослин, що обумовлює їх
серпневих дощів в кінці серпня та в першій половині вересня, на цей безпечне використання. Як правильно використовувати ретарданти
час отримав лише сходи (фото 3). То кому радіти, а кому сумувати, в посівах ріпаку цього року? Якщо на 20 вересня рослини сформувахто виграє, а хто ризикує програти?
ли більше 4-х листків і діаметр кореневої шийки більше 5 мм, рядки
Як відомо, осінній розвиток озимого ріпаку в оптимальний умо- зімкнулись, то необхідно загальмувати ріст стебел регуляторами ровах (тепло, волога) від появи сходів до формування рослин з 7-8 сту з розрахунком 100 мл Фолікуру на 1 листок рослини + 1 л хлорлистками та 7-8 мм діаметра кореневої шийки (I-VIII фенофази) про- мекватхлориду на 1 га. В розчин ретардантів слід додати комплекс
довжується протягом 55-75 днів для гібридів та сортів при сумі ефек- мікроелементів з підвищеним вмістом бору та міді. Бор приймає
тивних температур (вище +5ºС) 500ºС без загрози витягування сте- участь у синтезі нуклеїнових кислот, впливає на поділ клітин та пебла. Адже витягування точки росту вище 3 см від поверхні землі реміщення синтезованих вуглеводів з листків в інші органи рослин,
різко знижує морозостійкість рослин.
приймає участь у вуглеводному та білковому обмінах. Бор також
В окремих випадках період осінньої вегетації ріпаку може три- підвищує еластичну стійкість клітин та запобігає розтріскуванню ковати і 110 днів з формуванням 10-12 листків і відповідно 10-12 мм ренів при інтенсивному наростанні їх маси, запобігаючи проникнендіаметра кореневої шийки.
ню в них збудників хвороб.
Одначе довготривалий період розвитку рослин ріпаку восени
Мідь приймає участь у фотосинтезі, впливає на засвоєння росвикликає переростання рослин, тобто витягування стебла, розвиток линами азоту, сприяє синтезу полісахаридів, вітамінів та значно
пазушних бруньок, до утворення зав´язі квіток. Такі рослини приречені підвищує морозостійкість рослин, а також має фунгіцідні властивості.
на вимерзання навіть за незначних приморозків. Взагалі вважається, Зважаючи, що під дією ретардантів рослини перебувають у стресовощо рослини ріпаку, що утворили в кінці вересня більше 4-х листків - це му стані, то корисно використовувати антистресові мікродобрива з
добре розвинені і потребують застосування ретардантів - регуляторів високим вмістом амінокислот, як, наприклад, мікродобрива Нановіт
росту, що стримують ріст наземної маси та витягування стебла.
компанії «Agrovit Group» (Польща-Україна): Нановіт мікро (49 г мікроВідомо, що однією з найважливіших умов росту та розвитку елементів з азотом, магнієм, сіркою та 66.4 г незамінних L-амінокисрослин є маса листкової поверхні — фабрики фотосинтезу. Особлива лот), Нановіт моно Бор (150 г бору та 20.5 г амінокислот), Нановіт моно
роль у формуванні листкового апарату (листкового індексу) нале- Мідь (70 г хелату міді з азотом, сіркою та 33.2 г амінокислот).
жить таким фітогормонам як Гібереліни та Ауксини.
Склад робочого розчину матиме вигляд:
Саме вони підсилюють ріст і розвиток рослин. Ауксини стиФолікур — 400-500 мл + хлормекватхлорид ССС-750 — 1 л +
мулюють розтягування клітин. Вони утворюються і накопичуються у Нановіт Мікро 1 л + Нановіт моно Бор 1 л + Нановіт моно Мідь 0.5-1 л
великих концентраціях в конусах пагонів і коренів - місцях особливо та полісахаридний прилипач Липосам 0.2 л на 200 л води.
активного поділу клітин. Звідти вони переміщуються в інші органи
У випадку необхідності подвійної обробки посівів, в перше оброслини.
прискування із Нановіт Мікро вноситься Нановіт моно Мідь, а у друге
Проте слід мати на увазі, що підвищені концентрації Ауксинів — Нановіт Мікро і Нановіт моно Бор.
впливають на збільшення листя та стебел рослини, але відносно
Слаборозвинені рослини, що утворили 2-3 листки, потрібно обуповільнюють коренеутворення.
робляти ретардантно-стимулюючим комплексом:
Фізіологічний ефект Гіберелінів полягає у прискореному рості
1 обробка:
рослин, збільшенні їх висоти, тобто витягування. Відбувається ліній10 кг карбаміду + Нановіт Мікро 1 л + Фолікур 0,1 л + хлормекний ріст стебла, стимулюється утворення кліток і цвітіння. Разом з ватхлорид ССС-750 — 0.2 л + прилипач Липосам 0,2 л.
тим Гібереліни зовсім не стимулюють ріст коренів.
2 обробка через 10 - 12 днів складом:
Отже гальмування продукування та активності фітогормонів
10-12 кг карбаміду + 2 кг сульфату магнію + Нановіт Мікро 1 л +
Ауксинів і Гіберелінів викликає перерозподіл асимілятів від надзем- Нановіт моно Бор 1 л + Нановіт моно Мідь 0.5-1 л та прилипач Липоної маси до кореневої системи рослини та стимулює її розвиток. сам 0.2 л на 200 л води.
Адже при цьому відносно активується дія фітогормонів Цитокінінів,
Площі посівів з нерівномірно розвиненими рослинами від 2-3
які на відміну від Ауксинів стимулюють не витягування клітин, а їх листків до 5 і більше потрібно обробляти ретардантами з малою кільподіл. Утворюються Цитокініни в коренях і звідти переміщуються в кістю (карбамід 3-5 кг) та мікродобривами за першою чи другою схеінші органи рослин.
мами в залежності від переважної кількості сильно- чи слаборозвинеРетардантні властивості, тобто обмеження утворення та змен- них рослин. Тож, попри негаразди природи, є реальні можливості
шення активності фітогормонів Ауксинів і Гіберелінів мають регуля- врятувати від переростання сильнорозвинені рослини та «підтягнути»
тори росту на основі азолів, які до того ж в рослинах ріпаку підвищу- до оптимального розвитку (7-8 листків та 7-8 мм кореневої шийки слають вміст Цитокінінів. Це — Фолікур (д.р. тебуконазол), Карамба (д.р. борозвинені рослини) та сформувати добре загартовані рослини до
метконазол) та їх аналоги. Значно підвищується дія азолів з одночас- початку зимового спокою. Не впливаючи на розвиток рослин, можна
ним внесенням регуляторів росту на основі хлормеквата (хлормек- очікувати втрат як високорозвинених, так і слаборозвинених посівів.
ватхлорид ССС-750 або його аналоги). Якщо при обробітку рослин
Іванчук М. Д., член-кор. МАКНС,
ретардантами призупиняється лінійний ріст рослини та наростання
тел.: (050) 604–11–45
листової поверхні, то чи означає це, що розвиток рослин зупиняється? Наукові дослідження показали, що процес розвитку рослин не
лише не призупиняється, а й більш активно продовжується. Гальмування ростових процесів шляхом пригнічення активності апікальних
меристем супроводжується формуванням потужної фотосинтетичної поверхні і прискоренням темпів функціонування фотосинтетичного апарату. Під дією хлормеквату зменшується листковий індекс
(кількість листкової маси на одиницю площі) при збільшенні хлорофільного індексу (кількість хлорофілу на одиницю площі листка). Від1
2
3
бувається потовщення асиміляційної паренхіми та збільшення го-
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виробництва ПП «Біоконверсія» для передпосівного
оброблення насіння та осіннього підживлення озимих культур

Досвід господарств та результати досліджень наукових
установ свідчать: щоб забезпечити добру перезимівлю,
дружні сходи, міцну кореневу систему, зменшити ураженість
рослин хворобами, підвищити їх стійкість до несприятливих
умов, необхідно провести допосівне оброблення насіння та
осіннє підживлення біостимуляторами «Вермистим», «Вермимаг» або «Вермийодіс».
На даний час виробляється декілька препаратів, що
містять солі гумінових кислот або гуміноподібні речовини. У зв’язку із використанням різних видів сировини (вугілля, торф, сапропелі, біогумус та інші органічні відходи)
і різних технологій виробництва гумінової продукції,
вони відрізняються вмістом поживних речовин, властивостями, ефективністю і екологічною безпекою. Гумінові
кислоти стимуляторів, отриманих із вугілля, інертні,
фульвові кислоти в них відсутні або є в невеликій кількості, а ці кислоти особливо потрібні рослинам в початковий період росту і розвитку рослин, коли в них відсутні
корисні мікроорганізми.
Найбільш ефективні гумінові речовини, які отримані з
біогумусу і сапропелів, тобто біостимулятори «Вермистим»,
«Вермимаг», «Вермийодіс» та інші.
Звичайно, на ринку України є велика кількість регуляторів росту і препаратів, однак, більшість з них містять в
собі або рістрегулюючі речовини, але не містять мікро- та
макроелементів, або ж макро- та мікроелементи, а немає в
їх складі рістрегулюючих речовин. «Вермистим», окрім
рістрегулюючих речовин, містить в своєму складі мікро- та
макроелементи, вітаміни, фітогормони та інші речовини все, що необхідно для початкового росту рослин. А найголовніше, ці препарати містять велику кількість корисних
мікроорганізмів: у «Вермимазі» є до 4% магнію, а у «Вермийодісі» ще й біологічно активний йод.
Значення гумінових речовин для рослин висвітлено в
працях Річарда Лаубе (США), Л. Христєвої, І. Горової та інших.
Біостимулятори нового покоління суттєво стимулюють
на старті ріст та розвиток проростків, підвищують накопичення цукрів у вузлах кущіння на 20-25%, збільшують показники фотосинтетичної діяльності рослини на 12-30%, підвищують морозостійкість рослин.
При допосівному обробленні насіння норма «Вермистиму» 7-8 л/т насіння, а на ґрунтах з малим вмістом магнію
і сірки кращий ефект дають «Вермимаг» (5-6 л/т) або «Вер-

мийодіс» (3-4 л/т).
Витрати на гектарну норму насіння наших препаратів
рівнозначні вартості 10-15 кг зерна – отримуємо прибавку в
десятки разів більшу, а якщо знизимо норму протруйників на
5-10%, то придбані біостимулятори будуть безкоштовними,
урожайність збільшується мінімум на 5-8 ц/га, на один-два
класи підвищується якість зерна.
В цьому році значні площі озимих посіяні в сухий ґрунт,
а решта озимих посіяна пізніше (після випадання дощів), а
синоптики передбачають сувору зиму, тому на таких посівах
рекомендуємо провести осіннє підживлення «Вермимагом»
(4-5 л/га) або «Вермийодісом» (3-4 л/га), що значно підвищить зимостійкість рослин.
Так, в ПФ «Богдан і К» Снятинського району та АТЗТ
«Степан Мельничук» Коломийського району Івано-Франківської області щорічно проводять допосівне оброблення насіння
озимих культур «Вермистимом» або «Вермимагом». Це дало
змогу на землях Передкарпаття забути про пересів і підсів
озимих, все зерно пшениці у минулому і у цьому році реалізували 2-3-м класом, в той же час сусідні господарства, котрі не
застосовували біостимулятори росту - біодобрива, минулого
року виростили пшеницю переважно 4-5-го класу. На площі
33 га озимої пшениці сорту Балатон, де провели допосівне
оброблення насіння «Вермимагом», осіннє підживлення
4 л/га «Вермимагом» та дворазове обприскування весною
під час вегетації перший раз «Вермимагом», другий раз «Вермийодісом», отримали у цьому році по 92 ц/га зерна.
Таких прикладів можна навести багато і серед господарств 17 областей України, зокрема Кіровоградської,
Одеської, Чернігівської, Київської, Запорізької та інших, які
застосовують наші біостимулятори-добрива. Скористайтесь
цим резервом.
Наталія Колісник – директор ПП «Біоконверсія»,
Заслужений працівник сільського господарства України
Володимир Сендецький, Тарас Мельничук – кандидати
с.-г.н., наукові працівники ПДСДС Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН
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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Як протистояти посуCі?
Посуха - одна з особливо гострих проблем аграріїв. І на
сьогодні вона вирішується тільки посухостійкими сортами
рослин і крапельним поливом. Але є ще варіант: застосування біопрепаратів на кремнієвій основі. Кремній - це особливий мікроелемент в життєдіяльності природи і живих організмів. За висловом В. І. Вернадського, «ніякий (живий)
організм не може існувати без кремнію» (1944 р.). І одна з
особливих його властивостей - він безпосередньо бере
участь і в значній мірі визначає стан водного балансу, кругообіг і випаровування вологи в організмах тварин і рослинному середовищі. У рослинах він утворює в поверхневих шарах
листя, кореневої системи, стебел подвійну кутикулярно-кремнієву оболонку, яка захищає рослину від надмірних
втрат вологи, а також охороняє від зараження всілякими грибами-паразитами, бактеріями, вірусами, які в достатку знаходяться на її поверхні. І чим більше в рослині кремнієвих
з’єднань, тим товще комплекс кутикули і кутінізірованої оболонки, і вище її захист від осушення. 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.
Останні властивості кремнієвих з’єднань викликають до них
високий інтерес і значно активізують їх використання в
аграрній практиці. У 2018 р. в Бразилії пройшов вже 4 Міжнародний аграрний форум з питань застосування кремнієвих
з’єднань, включаючи і боротьбу з посухою, за участю у ньому
великої кількості фахівців з багатьох країн світу.

Овес. Носівська дослідно-випробувальна станція, червень 2018 р.

Разом з тим, для кремнієвих з’єднань характерна наступна проблема: вони дуже складні у виробництві тієї рідкої іонної форми, в якій вони сприймаються рослинами. І
таке виробництво - об’єкт особливої уваги сучасної передової науки і практики. Один з варіантів їх виробництва в результаті багаторічної діяльності розроблений в наукових
установах Академії Наук України, випробуван протягом ряду
років на багатьох культурах і зареєстрований в 2016 р. як
Кремній «BAI-Si» в іонній формі. 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. Цей препарат в поточному
році буде представлений на великій міжнародній аграрній
виставці в Індонезії. В Україні використання цього препарату в поточному році збільшилось в кілька разів. Однак загальний обсяг продажів дуже недостатній. Препарат поки
недостатньо відомий нашим фахівцям і ще вимагає значного
проведення польових випробувань в конкретних господарствах на різних культурах і в різних умовах застосування. З
урахуванням останнього, фірма-виробник ТОВ «АГРОЕКО-
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ТЕХ» (м. Київ) запрошує всі бажаючі господарства до випробувань препарату з урахуванням їх конкретних природно-кліматичних та інших умов і надає 5 л препарату для
тестування безкоштовно. Більш детальна інформація за телефонами: (066) 232-41-89, (096) 308-48-38, (050) 517-25-71.
Крім того, кремнієві сполуки володіють і багатьма іншими корисними для аграрної діяльності властивостями.
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.
Перебуваючи в іонній формі, кремній виконує функцію
іонного каталізатора по відношенню до багатьох інших мікроелементів. Практично більше 70 видів мікроелементів та
їх сполук не зможуть проявляти свої властивості і практично
не діють без каталізатора кремнія. Ця його властивість означає, що в рослинах при нестачі кремнію далеко неповно будуть використовуватися можливості внесених добрив і ЗЗР,
а при достатній кількості він не тільки забезпечить їх повноцінне використання, але і дозволить збільшувати отримання
відсутніх елементів з ґрунту. Кремній в оптимальних дозах
сприяє кращому обміну в тканинах азоту і фосфору, підвищує споживання бору і ряду інших елементів.
За рахунок великої кількості різних властивостей,
кремнієві препарати значно знижують загрозу рослинам від
усіх можливих видів стресів.
Маючи рН 10-12, знижується кислотність ґрунту і активізується в ній протікання багатьох реакцій органічних і
інших з’єднань.
Кремній збагачує ґрунт, особливо піщаний, шляхом
формування «ланцюгів» між окремими елементами, структуруючи і забезпечуючи більше надходження до нього кисню і вологи.
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.
Відносіться до 4 групі безпеки, не летючий. Використання:
а) обробка насіння; б) обприскування листової поверхні рослин в критичні фази розвитку. Витрати препарату: 0.5 л/1 т
насіння (10 л р.р.), 0,3-0,5 л/га (250 ± 50 л робочого розчину).
Ціна - 240 грн/л.
Розробник: Інститут екології людини - ІНЕКО, м. Київ.
Завод-виробник: ТОВ «АГРОЕКОТЕХ», м. Київ.
Запрошуємо керівників господарств і фахівців до ефективної співпраці з використання кремнієвого препарату
Кремній «BAI-Si» в інтересах підвищення стійкості рослин до
посух і успішному вирішенні багатьох проблем аграрної
практики.
Запорожець В.А., ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»
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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Журнал AgroONE – выбор профессионалов!
Уважаемые читатели! Представляем Вашему вниманию анонс материалов октябрьского номера AgroONE.
В постоянных рубриках журнала Вы можете ознакомиться с публикациями наших ведущих авторов:
Мнение специалиста
Октябрь уж наступил. Пора подумать о безопасности
зерновых колосовых. В статье Ольги Бабаянц, доктора
биологических наук, с.н.с., заведующей отделом фитопатологии и энтомологии СГИ-НЦСС представлены ключевые
решения по защите всходов озимых культур.
Н аука и производство
Посев в сухую почву: ждать или рисковать? Александр
Гончаров рассматривает подходы и технологические моменты, которые позволят минимизировать риски во время
осенней посевной кампании.
Засуха, семена, удобрения. Как обеспечить качественное питание растений, избежать повреждения всходов

при дефиците влаги? Какие удобрения и в каких нормах
помогут решить эту задачу, - анализирует Александр Гончаров.
Практикум
Аби не втратити - потрібно діяти. Микола Іванчук, членкор. МАКНС предметно розглядає необхідність та особливості застосування ретардантів-регуляторів росту на посівах озимого ріпаку.
Юридический отдел
Емфітевзис в законі та на практиці. Відповіді на основні
питання, які виникають у землекористувача при продажу
права емфітевзису, дає Зінаїда Козюк, редактор юридичного напряму журналу «БАЛАНС–АГРО».

Об этом и многом другом читайте в нашем октябрьском номере
Международный информационно-аграрный проект АgroONE c 2015 года выступает в качестве надежного партнера агропроизводителей. Знания и своевременная достоверная
информация – это залог успеха в любом деле. Подпишитесь и получите журнал AgroONE
и газету Агро1 – издания для настоящих профессионалов агробизнеса!
Условия подписки
Оформить подписку можно через любое отделение Укрпочты, подписной индекс 86876
или он-лайн на сайте журнала www.agroone.info. Также Вы можете получить для предварительного ознакомления один номер AgroONE в подарок, оформив запрос по электронной почте agroone@ukr.net или позвонив в редакцию по телефонам (067) 513-20-35,
(0512) 58-05-68. Читайте наш журнал, узнавайте полезную для Вас информацию, делитесь
своими идеями и предложениями. Мы всегда рады общению и сотрудничеству!
С уважением, команда журнала AgroONE

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

A1

користування сільгоспугіддями

Зінаїда КОЗЮК, редактор юридичного напряму журналу «БАЛАНС-АГРО»

сплатив за користування наперед за весь строк дії договору.
Виходить, що грошові зобов’язання за договором повністю
виконано. Після переходу права емфітевзису до нового користувача він не повинен нічого сплачувати. Інші права та
обов’язки сторін за правочином не припиняються та підлягають виконанню.

Які запитання виникають у землекористувача при продажу права емфітевзису?
Фермерське господарство уклало з фізособою у 2007
році договір емфітевзису строком на 50 років. Умовами договору передбачено, що плата за користування здійснюєтьСвітлана МАЛЬШАКОВА, головний редактор журналу
ся у день укладення договору, наперед, за весь час користу- «БАЛАНС-АГРО»
вання. Так і було зроблено. У 2018 році землекористувач
Сільгоспугіддя отримано за договором емфітевзису: чи
приймає рішення продати право емфітевзису. У зв’язку із
включати їх до декларації з єдиного податку?
цим виникає низка запитань.
Сільгосппідприємство, яке є платником єдиного податку
За якою вартістю продати право емфітевзису?
(далі – ЄП) четвертої групи, уклало договір емфітевзису. Чи поПродавець самостійно визначає суму, за якою продава- винне воно включати такі сільгоспугіддя до декларації з ЄП?
тиме право (вартість права). Законодавчо не встановлено ні
Так, повинне. Пояснимо чому.
мінімального розміру, ні шкали, за якою обчислюється такий
Нагадаємо, об’єктом обкладення ЄП для платників четрозмір. Тому тут усе вирішує продавець. Головне, про що вертої групи є площа сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасослід пам’ятати, – продається не право власності на землю, а вищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду
обмежене у часі право користування землею. Тому брати се- (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуредню ринкову ціну, як при продажу права власності, не ває у власності сільгосптоваровиробника або надана йому в
зовсім доцільно. При розрахунку ціни продажу права краще користування, у тому числі на умовах оренди (п. 2921.1 Повраховувати площу ділянки, її стан та родючість, умови до- даткового кодексу).
говору (відсутність необхідності платити власнику зіграє на
Емфітевзис – це право користування чужою земельною
руку покупцю) та інше. Остаточне рішення приймається сто- ділянкою для сільськогосподарських потреб за наявності в
ронами взаємно та фіксується шляхом укладання договору особи необхідності та можливості такого використання
купівлі-продажу права емфітевзису у нотаріуса.
(ст. 1021 Земельного кодексу).
Отже, оскільки, за своєю суттю, емфітевзис є правом
Чи обов’язково спочатку пропонувати придбати право
користування
землею, сільгоспугіддя, отримані за договоемфітевзису власнику землі?
Так, обов’язково. За цивільними нормами у власника ром емфітевзису, включають до об’єкта обкладення ЄП на
землі є першочергове право перед іншими особами на прид- загальних умовах.
бання права користування (ч. 2 ст. 411 Цивільного кодексу,
Чи мають фізособи пільгу із земельного податку при педалі – ЦК). Відібрати таке право у нього не вийде. Крім того, редачі землі за договором емфітевзису?
передавати або продавати переважне право також не доЧи будуть мати фізособи – власники земельних ділянок
зволяється. Тож власник землі має можливість першим се- (земельних паїв) сільгосппризначення пільгу із сплати поред усіх бажаючих придбати право користування.
датку на землю, якщо таку землю передано за договором
Землекористувач зобов’язаний письмово попередити емфітевзису сільгосппідприємству – платнику єдиного повласника про продаж. У свою чергу, власник повинен протя- датку четвертої групи?
гом місяця надати відповідь. Якщо строк минув, а волевиявНі, такої пільги фізособи не матимуть. Адже згідно з
лення так і не надійшло, продавець-користувач офіційно має п. 281.3 Податкового кодексу (далі – ПК) від сплати земельпідстави для продажу права іншій особі (ч. 4 ст. 411 ЦК).
ного податку звільняються власники земельних ділянок, зеЯк на нового землекористувача вплине порушення пере- мельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі таких земель в оренду єдиннику четвертої групи
важного права власника на купівлю?
Новий землекористувач може втратити право користу- (п. 281.3 ПК).
Як бачимо, пільга зі сплати земельного податку застовання. Адже при порушенні права переважної купівлі власник може звернутися до суду із позовом про переведення на совується тільки при передачі землі в оренду. На жаль, за
нього прав та обов’язків покупця (ч. 4 ст. 362, ч. 4 ст. 411 ЦК). договорами емфітевзису таке звільнення не передбачено,
Довівши в суді, що його не повідомили про продаж та не тож фізособи – власники землі повинні сплачувати земельнадали змогу скористатися переважним правом, власник з ний податок на загальних підставах.
легкістю оскаржить правочин із купівлі і переведе на себе
Зверніть увагу: незважаючи на те, що новоприйнятим
права та обов’язки покупця. Позовна давність таких вимог
Законом від 10.07.18 р. №2497-VIII «Про внесення змін до Податстановить один рік.
Повернення коштів за купівлю права емфітевзису тре- кового кодексу України та деяких законів України щодо стиба вимагати від продавця у добровільному порядку або при- мулювання утворення та діяльності сімейних фермерських
господарств» (його огляд опубліковано на с. 2 цього номера) у
мусово, шляхом звернення до суду.
деяких випадках оподаткування емфітевзису прирівняно до
Чи повинен новий землекористувач повторно сплачува- оренди, до п. 281.3 ПК зміни не внесено. Тож, як і раніше, фізосоти кошти за користування землею?
би не мають пільгу із земельного податку при передачі землі
Ні, адже під час укладання договору землекористувач єдиннику четвертої групи за договором емфітевзису.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕРНОСУШИЛОК
из США на территории Украины
- пусконаладочные работы;
- диагностика технического состояния
зерносушилок;
- оперативное устранение поломок;
- обеспечение бесперебойной работы сушилки;
- плановое проведение технического обслуживания;
- снижение затрат на ремонт и эксплуатацию
сушилки;
- доставка запасных частей и материалов.

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

тел. +38 (067) 467-32-22
e-mail: 3724igor@ukr.net
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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 к.с.

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

сації
мпен жету
о
к
25% ржбюд
з де

Робоча ширина захвату - 6 м

E-mail: technopol.sergiy@gmail.com
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СУЧАСНі СИСТЕМи КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD
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Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології,
у т.ч. системи контролю висіву.

СКВ «REСORD»,
У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ
СИСТЕМАМИ, МАЄ
НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
• швидкий доступ до всіх параметрів сис-

•
•
•
•
•

теми по символах на 7-ми дюймовому
сенсорному кольоровому екрані, у металевому корпусі;
оперативна обробка даних і відображення їх на екрані в реальному часі за рахунок сучасного програмного забезпечення;
на екрані зображується інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
підтримання роботи оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню сигналу;
система зберігає у пам’яті дані 10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

СКВ «REСORD»
на просапних сівалках,
крім спрощеного режиму «сіє чи не сіє»,

СКВ «RECORD»
на зернових сівалках:
•

має цілий набір важливих функцій:

• відображення поточної «норми висіву»
•
•
•
•
•
•

в перерахунку на погонний метр і на
гектар;
визначення «двійників» і «пропусків»;
підрахунок кількості висіяних насінин поштучно по кожній секції і сівалці в цілому;
вимір засіяної площі;
розподіл насіння по кожному ряду (відстань між насінинами);
визначення швидкості роботи посівного
агрегату;
контроль відхилення фактичних показників від встановлених допустимих значень
(«норми висіву», «двійників», «пропусків»
та швидкості агрегату).

www.seeding.com.ua

ТОВ «Трак»

контроль інтенсивності «потоку висіву»
по кожному насіннєпроводу:
- при зниженні на 10-15% на екран виводиться «аварійне
повідомлення» з номерами насіннєпроводів;
- синхронність висіву по сівалці в цілому;

• визначення швидкості роботи посівного
агрегату;

• контроль відхилень фактичних показників

•

від встановлених допустимих значень
(обертів вентилятора, обертання
валів дозаторів, швидкості
агрегату, рівня добрив
та зерна в бункерах);
вимір засіяної площі.

Подбай про своє...

Відділ продажу: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78
м. Херсон, Бериславське шосе, 2-В
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ФАКТОРИ НАДІЙНОСТІ КАРДАННИХ ВАЛІВ

A1

Ресурс роботи карданного валу (КВ) до сільгосптехніки залежить від:
• правильного обслуговування та експлуатації;
• конструктивного розміру (довжини, перекриття профільних труб) і експлуатаційної міцності,
в залежності від вимог до сільгоспмашини, на яку він буде встановлений.

Для запобігання несправностей необхідно:
• Встановлювати КВ достатньої міцності для передачі необхідної потужності. Встановлення
більш потужного (важкого) КВ призводить, з одного боку, до підвищення довговічності його
роботи, але, з іншого боку, збільшує радіальне зусилля на підшипники кочення більш дорогих
агрегатів (насоси, редуктори), тим самим знижуючи ресурс їх роботи.
• Встановлювати КВ максимально допустимої довжини. Застосування одного КВ на декілька
однотипних сільгоспмашин, у яких відстань між валами відбору потужності (ВВП) при роботі
і при маневруванні різні, призводить до того, що телескопічні елементи (профільні труби) не
мають необхідного мінімального перекриття при максимальному висуванні. Це призводить до
деформації профільних труб, до появи підвищеної вібрації і до поломки елементів передачі.
• Використовувати перехідники тільки при гострій потребі. Якщо перехідник має радіальне биття, то при обертанні відбувається підкидання карданного валу, що може привести до поломки
або руйнування елементів передачі. Биття та вібрація мають найбільший вплив в карданних валах з ширококутними шарнірами. Крім того, при установці перехідника довжина КВ зменшується, і, як наслідок, збільшуються робочі кути і зменшується перекриття у профільних трубах.
• Не перевищувати максимальні робочі кути. Перевищення максимальних кутів роботи призводить
до збільшення навантаження на карданний вал, зниження довговічності та виходу його з ладу.
з ширококутним шарніром

www.progress-k.com.ua
office@auto-detal.com.ua
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з універсальним шарніром
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МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ,
О

НТОВАН

Завдяки подрібнювачу
соломи у валках УМС 170
вітчизняні господарства
отримують якісну
та продуктивну техніку

ЗАПАТЕ

Використання різних моделей подрібнювачів для подрібнення соломи у валках не
завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали потрібного результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів УMС 170, вітчизняні аграрії
змінили ставлення до цих машин – техніка довела власну потрібність та ефективність роботи
у різних регіонах країни. За підсумками роботи
подрібнювачів у 2011-2017 роках в усіх областях України керівники господарств повідомили, що з придбанням подрібнювачів УМС 170
відключають ці механізми у зернозбиральних
комбайнах, бо подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони тепер
виконують саме подрібнювачами соломи у валках УМС 170, виходячи з таких міркувань:
1. Витрати палива при використанні подрібнювачів УМС 170 не перевищує, а в ряді
випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів
комбайнів.
2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство збільшує їх денний виробіток. За
різними даними, це від 15 до 25%, що за постійної недостачі комбайнів стає актуальним.
Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з под-

або Як не втрачати від 3 тис. грн з га

рібнювачами матимете роботу 5 комбайнів –
без них. Комбайни використовуються тільки на
збиранні і обмолоті. А це, у свою чергу, скорочує строки збирання і втрати врожаю (від 1.5%).
3. Подрібнювачі розкидають подрібнену
масу на ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгоспвиробників, на це спроможні не всі комбайни.
Отже, забезпечується рівномірний розподіл
пожнивних решток на всій поверхні ґрунту.
4. Як свідчить практика, подрібнювач за
добу (годину, день) може виконати роботу 2-4
комбайнів.
Так, за даними опитування, наробіток подрібнювачів за 10 годин денного часу становив
до 50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за
гарантією.
Це означає, що зменшуються щорічні витрати на ремонт зернозбиральних комбайнів,
подовжується термін їх служби.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК
Віддаючи солому, або в гіршому випадку
спалюючи її, господарство втрачає мінімум
3 000 грн на гектар.
1. Так, за розрахунками вчених, повернення у ґрунт незернової частини врожаю рівноцінно внесенню 82-269 кг/га аміачної селітри,
56-205 кг/га суперфосфату, 75-343 кг/га хлористого калію, 2 кг чи літрів/га висококонцентрованих мікродобрив в залежності від культури.
Навіть за найнижчими цінами вартість цих
добрив більше 3000 грн.
Про значущість повернення післяжнивних решток до ґрунту відомий вчений Юстус
Лібіх зазначав: «Поверніть ґрунтові те, що ви
в нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше». Це один
із законів землеробства – Закон повернення
післяжнивних речовин до ґрунту!
2. Хімією проблему збереження і відновлення родючості ґрунтів не вирішити.
В умовах відсутності гною та інших органічних добрив, солома залишається чи не

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх зернових культур, післяжнивні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати
його цілодобово.
Працює на кам’янистих ґрунтах.
І, насамкінець, дуже важливо: шляхом простої трансформації
УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику,
трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 5 см з робочими
органами у вигляді молотків або Y-подібних ножів.
Таким чином, покупець отримує дві повноцінні машини в одній:
подрібнювач рослинних решток у валках (найкращу, аналогів якої нема
на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.
Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано одержати
подрібнювач УMС 170 до початку сезону збирання культур?
Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: Подрібнювачі УМС 170 виробляються з використанням імпортних комплектуючих (редуктори,
робочі органи та інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редукторів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на доставку та виробництво. Тож у сезон кількість наявних машин обмежена.
Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.
ДМИТРО ІВАНЕНКО

єдиним джерелом органічної речовини і гумусу, запаси якого тільки за останні 25 років
знизилися від 9.5 до 50%. У той же час одна
тонна подрібненої і загорнутої у ґрунт соломи
еквівалентна мінімум 3.2 т напівперепрілого
гною. Навіть, якщо взяти врожайність 30 ц/га
зернових, це мінімум 10 т органіки вартістю
5000 грн (при вартості гною 500 грн/т).
3. Ізогумусовий коефіцієнт для соломи пшениці становить 0.22 (кількість гумусу, отриманого з одиниці ваги соломи). З 5 т соломи
утворюється 1100 кг гумусу.
У складі соломи 40% вуглецю, присутність
якого у ґрунті допомагає фіксувати 30-40 кг
атмосферного азоту на гектарі.
4. Останнім часом гостро стоїть питання
браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подрібнювачам це питання вирішується. Заробивши
подрібнену солому у ґрунт, одержуємо мульчу.
Тільки мульча припиняє втрату продуктивної
вологи та ще й дозволяє накопичувати вологу
з атмосферного повітря за рахунок конденсату, що в ній утворюється. Про це писав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав мульчі особливої ваги у землеробстві.
5. Мульча захищає від вітрової і водної
ерозії, від яких Україна щороку втрачає тисячі
гектарів ріллі.
6. Правильне використання соломи як органічного добрива дає господарству додатково 5-6 ц/га зерна.
Таким чином, використання післяжнивних
решток є одним із незамінних агрозаходів на
шляху до відновлення родючості ґрунтів і органічного землеробства.

Система протиножів

Система рівних ножів

Технічні характеристики подрібнювача УМС 170
Загальна ширина, м
Робоча ширина захвату, м
Ширина валка, що подрібнюється, м
Оберти ВВП трактора, об/хв
Оберти ротора, об/хв
Тип різальних органів

1,9
1,7
до 2,3
540
3000
Система рівних ножів
і протиножів у корпусі

Кількість ножів, шт.
Кількість протиножів, шт.
Довжина подрібненої маси, см
Ширина розкидання подрібненої маси, м
Робоча швидкість руху по валку, км/год
Продуктивнисть за годину основного часу, га
Пропускна здатність, кг/с/т/год
Повнота збирання, %
Необхідна потужність трактора, к.с.
Витрати палива, л/га
Вага, кг

64
32
2-3
до 6,5
до 10 і більше
до 6
4,4/16 - 15/50
97,9
від 50
1,5 - 4,2
450

Виробник МПП «Либідь». Директор Ігор Костянтинович Брагін
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (067) 545-62-83, (050) 308-20-89, (0542) 787-900 (903)
www.selhozpostavka.com.ua
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Широкозахватный измельчитель
пожнивных остатков кукурузы,
подсолнечника CUNEO P 920
Мульчировщик CUNEO P 920 – профессиональный измельчитель для работы на
больших площадях по измельчению вертикальных пожнивных остатков кукурузы,
подсолнечника, стерни зерновых и зернобобовых, а также других культур после
уборки урожая, или высокой травы и кустарников на заброшенных и необработанных землях. Измельчитель одинаково
безупречно обрабатывает площади с растительностью от травы до кустарников диаметром до 5 см.
Данный мульчер агрегатируется с трактором на задний навесной механизм симметрично продольной оси трактора, опираясь при этом сзади на 6 опорных колёс.
Измельчитель комплектуется регулируемыми защитными салазками, которые предохраняют ротор от поломки в случае наседания на грунт при эксплуатации на неровных
поверхностях. Характеризуется прочной и

A1

жесткой конструкцией.
Для передвижения по дорогам общего
назначения мульчер переводится в транспортное положение за счёт двух гидроцилиндров с управлением из кабины трактора.
Транспортная ширина - 3,5 м. Мульчер
оснащен гидравлическими замками для надежной фиксации боковых мульчеров в
вертикальном положении при транспортировке, а также гидравлической регулировкой заднего мульчера.
Роторы приводятся в движение посредством трансмиссии (от ВОМ трактора,
за счет ведущего карданного вала, крутящий момент передаётся на центральный (распределительный) редуктор, дальше через три промежуточных карданных
вала обороты передаются на три измельчителя). Центральный редуктор оборудован муфтой холостого хода и рассчитан на
ВОМ 1000 об/мин.

Рабочая ширина
Полная ширина
Транспортная ширина
Транспортная высота
Вес
Мощность трактора
3-х точечная навеска
Ременная передача
Молотки
Вес молотка
Диаметр роторов
Количество оборотов роторов

Стандартная комплектация:
• Трехточечное крепление к навеске
трактора III-IV-й категории
• Возможность работы измельчителей в
плавающем положении
• 4 карданных вала
• Гидравлическое складывание из рабо-

чего положения в транспортное (осуществляется механизатором из кабины трактора)
• Рабочие органы – молотки
• Салазки (опорные лыжи)
• 3 автоматических натяжителя ремней
• Качественные защитные занавески на
каждом измельчителе

Мульчер
ПРР 280
измельчитель пожнивных остатков кукурузы,

СУПЕРЦЕНА: € 33 000 с НДС

Технические характеристики:
Тип

Ед. изм. CUNEO P 920

см
920
см
935
см
350
см
470
кг
4830
л.с.
300-350
кат.
III – IV
шт.
3х5
шт.
32 х 32 х 32
г
1450
мм
220
об./мин
1760

МЧП ЛЫБИДЬ
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97
(067) 545-62-83, (0542) 78-79-00
lybidsumy@gmail.com
selhozpostavka.com.ua

R

подсолнечника, веток в садах и лозы виноградников
ЧЕТЫРЕ года успешной работы
на полях Украины.
Технические характеристики
на уровне ведущих производителей!

Мульчер ПРР 280 – профессиональный измельчитель для работы на больших площадях по измельчению пожнивных остатков
кукурузы, подсолнечника, стерни зерновых, рапса, сои, гречихи и
других растительных остатков после уборки урожая или высокой
травы и кустарников на заброшенных и необработанных землях.
Технические характеристики
Ширина захвата, м
2,8
Высота измельчаемой кукурузы, м
до 3
Обороты ВОМ трактора, об/мин
540
Диаметр ротора, мм
200
Толщина стенки ротора, мм
12,5
Обороты ротора, об/мин
1620
Тип рабочих органов
Молотки (ножи)
Количество рабочих органов – молотки / ножи
32 / 96
Рабочая скорость движения, км/ч
до 10
Необходимая мощность трактора, л.с.
от 80
Расход топлива, л/га
3-5
Вес, кг
850

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

Взаимозаменяемые рабочие органы

МЧП ЛЫБИДЬ
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97
(067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

lybidsumy@gmail.com • selhozpostavka.com.ua
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Урожайный контроль

Как провести идеальную посевную:
системы контроля высева НПФ «Монада»

Вполне очевидные климатические изменения последних десятилетий заставляют по-новому относиться к процессу посевной кампании. Весна как таковая практически
отсутствует, что суживает оптимальное агротехническое
«окно» для сева в разы. В частности, это означает, что аграриям попросту некогда заниматься налаживанием работы
посевных агрегатов, отвлекаясь при этом на ликвидацию
огрехов во время самого процесса посева. В связи с этим
многократно возрастают требования к работе систем контроля высева. Посевная должна пройти в максимально сжатые сроки, в то же время сама вероятность просевов и других проблем в ходе работ должна быть исключена.

скивателей, бортовые компьютеры, измерители давления,
системы управления работой дождевальных установок и
многое другое. О качестве работы компании говорит даже
то, что непосредственно разработками здесь занимается
более 15 специалистов. При этом те же системы контроля
высева производства НПФ «Монада» еще на этапе разработки новых моделей заказывают ведущие отечественные
производители сельхозтехники. Следует отметить, что в
отличие от аналогичных разработок других производителей, системы контроля высева «Монада» не требуют
наличия в кабине трактора дополнительных мониторов
и свободно интегрируются с имеющимся оборудованием.
Скажем, одним монитором можно контролировать и процесс высева семян, и внесение жидких или гранулированных удобрений.
Кроме этого, агроном после завершения работы может
получить информацию относительно всех интересующих
параметров процесса высева. Это пройденный сеялкой путь
и количество засеянных гектаров, реальные нормы высева
на единицу площади, интенсивность высева, число оборотов вентилятора и валов дозатора и многое другое.
Фактически системы контроля высева разработки НПФ
«Монада» позволяют не просто добиться идеальной картины процесса посева, равно как и припосевного внесения
удобрений, но и получить эффективный инструмент для работы в дальнейшем. Полученные во время высева данные
можно использовать для понимания результатов урожайности культур на конкретном поле и даже участке поля, сделав
соответствующие выводы на следующую посевную.

На первый взгляд сегодня на рынке предостаточно производителей систем контроля высева и другой электроники,
призванной решить эту проблему. Однако, решение этой задачи не такое простое, каким может показаться. Стоимость
импортных систем контроля высева зачастую достигает
стоимости отечественных посевных агрегатов, которые используют многие фермеры. При этом их качество не всегда
соответствует этой самой стоимости.
Отечественный рынок систем контроля высева в большинстве своем лишь становится на ноги, что, понятное дело,
не гарантирует заявленного качества. Некоторые компании
начали заниматься такими разработками лишь в последние
годы. Именно поэтому особняком на рынке стоит НПФ «Монада», которая занимается разработками в этой отрасли еще
с 1992 года. За 26 лет своего существования из маленькой
группы энтузиастов с паяльником и осциллографом «Монада» выросла до хорошо технически оснащенного предприятия со штатом более 50 человек. Практически полный
собственный производственный цикл позволяет контролировать качество изделия на каждом технологическом этапе.
Помимо систем контроля высева для всех типов отечественных и импортных агрегатов, это системы контроля и
приборы для уборочной техники, контроля работы опры-

Показательно, что НПФ «Монада» предлагает на свою
продукцию гарантию сроком не менее 18 месяцев, хотя по
факту системы контроля высева этого производителя безошибочно функционируют на протяжении нескольких лет
без какого бы то ни было серьезного технического вмешательства. Стоит отметить и налаженную систему поставок,
интеграции и сервисного обслуживания разработок НПФ
«Монада», которая работает во всех регионах Украины.

г. Херсон 73003, ул. Ярослава Мудрого, 46
office@monada.ks.ua, lyudmila@monada.ks.ua

+38 (050) 754-20-28, +38 (0552) 42-16-85,
+38 (044) 383-16-85, Факс: +38 (0552) 42-19-85
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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 по-
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треби (висота, вага для найбільш продуктивної
роботи саме з Вашим типом ґрунту).
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

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

У

кожному куточку України існують
сади, які вже десятками років не
обробляються і, відповідно, не плодоносять. Під такими садами «гуляють» сотні
тисяч гектар дуже плодючих ґрунтів по всій
державі. Здебільшого, ці землі взяті в оренду
місцевими фермерськими господарствами,
та як у приказці: «тяжко нести, шкода кидать». Оренда платиться щорічно, жодного
прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для
власника, орендаря, держави. Корчування
старими методами (екскаватор, бульдозер,

A1

чування. Для роботи використовуються спеціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.
Етап перший:
Повалення та подрібнення дерев і чагарників над поверхнею ґрунта. Фреза
валить та перемелює дерева до 25–30 см
в діаметрі на щепу, залишаючи її на поверхні.
Звісно, ми рекомендуємо великі дерева зрізати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от
кущі та «неліквідну деревину» раціонально
залишити в полі у вигляді мульчі.

Етап другий:

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

Подрібнення пнів і коріння. На цьому
етапі фреза заглиблюється на 20–25 см,
можливо і більше, в залежності від типу
ґрунту, і перемелює пні і коріння, перемішуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому
етапі проходить попереднє вирівнювання
та прикотування катком. Суцільна обробка
виключає можливість залишених пнів на
всю робочу глибину.
Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До

А що потім? А потім достатньо вирівняти
поле бороною і можна приступати до сіяння
будь-яких культур. Щепа, що залишається в шарі ґрунту, за рік-два розкладається
в органічне добриво.
В залежності від стану ділянки, продуктивність складає до 2 га за робочу зміну.
Окрім садів, можна корчувати занедбані
поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення
ЛЕП, нафтогазопроводів.

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

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

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

слідок,— прибуток вже у наступному сезоні.
Звертайтесь до спеціалістів підприємства для детального розрахунку вартості
розкорчовування. Кожна ділянка унікальна,
навіть у одному саду, тому для виведення
остаточного кошторису, необхідно оглянути
об’єкт.
Для Вас це можливість збільшити свій
земельний банк за рахунок введення в експлуатацію занедбаних земель.

«ватага» робітників із бензопилами) не є
ефективним. Лише кілька гектар на місяць,
гори коріння, яке ще треба утилізувати, ями
на полі, величезні витрати на пальне і заробітну плату. І, що найголовніше,— втрата
безцінного часу. Та і ніхто не гарантує, що
ніде не пропустили пня, а як наслідок —
обірвані корпуси плугів та культиваторів.
Приватне підприємство «Агрореммаш-Плюс» опанувало новітній метод
розкорчовування старих садів. Це — мульSeppi Multiforst в роботі

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

A1

D.ENERGY – гарантия успеха вашего бизнеса
D.ENERGY - инжиниринговая и производственная компания, которая специализируется на комплексных решениях,
оборудовании и запчастях для масложировой отрасли.
Компания предоставляет комплекс услуг от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, с последующим сервисным обслуживанием.

Основные компетенции
компании D.ENERGY:
• линии прессования;
• линии экстракции;
• линии рафинирования масла.
За время своей работы компания успешно реализовала
более 20 проектов в масложировой отрасли. Опыт и высокая квалификация специалистов D.ENERGY позволяет реализовать задачи любой сложности, в том числе и на условиях
«под ключ». При модернизации объектов, а также отдельных
узлов и агрегатов, специалисты компании D.ENERGY применяют только инновационные технические и конструкторские
решения.
Особое внимание уделяется автоматизации технологических процессов для минимизации затрат на эксплуатацию, а
также для увеличения срока службы оборудования.

Технологические возможности
компании D.ENERGY:

При подготовке проекта инженеры компании используют
лицензионные программные продукты для проектирования, а
именно: PTC-3D CreoParametic, CreoSchematic, CreoPiping. Это позволяет всесторонне и качественно прорабатывать конструкцию изделий, в том числе, используя трехмерную компоновку
и моделирование, что дает возможность проектировать как
единичное оборудование, так и сложные комплексные объекты. Для управления «жизненным циклом» проектов применяются системы PLM PTC Windchill, что даёт возможность эффективно решить весь спектр инженерных задач.
Инженеры КИПиА, работающие в компании D.ENERGY, выполняют комплексную автоматизацию и визуализацию всех
процессов. Уровень автоматизации каждого объекта учитывает требования заказчика.

Продукты
компании D.ENERGY:
1. комплексные линии (подготовка и экстракция), производительностью от 200 до 1000 т/сутки
2. линии рафинации
3. отдельные узлы и агрегаты:
• маслопрессы производительностью от 60 до 600 т/сутки;
• жаровни диаметром 2000-4000 мм 3-6-10 чанные;
• вертикальные напорные фильтры, площадью от 6 до 60 м2;
• узел гидратации;
• узел сушки гидрофуза;

• высокоточный станочный парк с ЧПУ,

• узел сушки масла;

• автоматизированные процессы сварки,
• специальная оснастка, которая обеспечивает изготовление изделий высокого качества.

• кожухотрубные теплообменные аппараты;
• скребковые и шнековые транспортеры, редлеры.

Цех экстракции, 200 тонн/сутки.
Украина, Николаевская область.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

Зеерные планки D.ENERGY
Инновационным решением, обеспечивающим устранение недостатков типовой зеерной планки, являются:
• наплавка рабочей кромки износостойким материалом;
• замена монтажных площадок на дренажные шайбы, исключающие «мертвые зоны»;
• точная геометрия, рассчитанная на диаметр прессующей камеры.
Преимущества использования
инновационных зеерных планок D.ENERGY:
• Высокая стойкость к абразивному износу
Наплавка специальным материалом высотой 4-5 мм гарантирует длительный срок эксплуатации с сохранением размеров и
способствует увеличению жесткости планки.
• Стабильный дренажный зазор
Наплавка рабочей кромки высотой 4-5 мм приводит к сохранению постоянного дренажного зазора между планками, что,
в свою очередь, обеспечивает стабильное давление в зеерной
камере и малое количество осыпи.
• Толщина планок
Увеличенная жесткость планки позволила сделать ее меньшей
толщины, что увеличивает количество дренажных каналов на
20%. Это, в свою очередь, на 20% увеличивает общее проходное сечение для оттока масла.

Шнековые наборы D.ENERGY
Ключевой особенностью наших шнековых наборов является:
• многоступенчатое сжатие продукта через компрессионные шайбы;
• установка рыхлителей.
Работа этих деталей вместе улучшает разрушение структуры
перерабатываемого сырья. Кроме того, высокое давление продукта, создаваемое шнековым набором, обеспечивает высокую
степень отжима.
Преимущества
шнекового набора D.ENERGY
Рабочие поверхности шнекового набора наплавляются износостойким материалом.
Особенность материала для наплавки:

• Дренажные шайбы
Усовершенствованная конструкция планки за счет внедрения
дренажных шайб различной толщины упрощает процесс сборки, унифицирует зеерные планки. Также, за счет исключения
«мертвых зон» проходное сечение дренажного канала увеличилось на 20%.
• Простота сборки
Точность изготовления планок, соответствующих диаметру прессующей камеры, позволяет проводить быструю сборку, при которой обеспечивается правильное опирание обеих кромок планки
на опоры камеры, образующее одинаковую «елочку» высотой
0,5-0,8 мм.

• стойкость к абразивному износу и к истиранию мелкими частицами;
• низкий коэффициент трения;
• длительная эксплуатация с сохранением геометрических размеров деталей.
Наплавка рабочих поверхностей шнекового набора выполняется на автоматизированном комплексе с применением особой
отработанной специалистами компании технологии и финальной обработкой путем шлифования.
Применение описанных решений в комплексе позволяет специа
листам компании D.ENERGY произвести расчет и изготовить качественные детали для модернизации любого пресса с целью
увеличения его производительности и эффективности отжима.

ООО «Д.ЭНЕРДЖИ»
г. Николаев, ул. 28 Армии, 9 Б
тел.: +38 0512 58 03 14
тел.: +38 066 932 52 54
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ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%
РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РМД-1200
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.

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).

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧІ ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ на механізацію - агрегатування

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

ШВИДКІСНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ сучасних автомобілів
з високими бортами (продуктивність від 80 до 120 т/год).

• 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.

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

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

(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
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Всегда под рукой!
Трехколесная техника (трициклы) стоимость моделей ТМ «Геркулес» раза в
ТМ «Геркулес» позволяет полностью два-три ниже, по сравнению с традицион«закрыть» вопрос с подсобными транс- ной постсоветской техникой. Судите сами
портными средствами в любом аграрном – трицикл Геркулес J7 250, с полноценной
хозяйстве. ТМ «Геркулес» предлагает как двухместной кабиной, управление как у
бензиновые, так и электрические модели автомобиля, есть печка, грузоподъемностью до 1000 кг и мотоциклетным двитрехколесной техники.
гателем объемом 250 куб.см, обойдется
покупателю менее чем в 5 тысяч у.е., в то
время как аналогичная по функционалу
модель известной марки, грузоподъемностью до 1400 кг обойдется покупателю
от 15 тысяч у.е. Неудивительно, что сегодня по Украине выполняют свои задачи уже сотни трициклов «Геркулес». При
этом за небольшую доплату возможно
приобрести Геркулес J7 250 с самосвальным кузовом, что незаменимо при выполнении подсобных и строительных задач.
Не менее интересным для фермера
В конце сентября 2018 года в Кропивницком состоялась одна из самых является и модельный ряд Геркулес Q 200
масштабных экспозиций сельхозтехники (Q1 и Q3). Это добротные трехколесные
в Украине – АгроЭкспо-2018. Изюминка машины с бензиновым двигателем, объе
этой выставки кроется в том, что здесь мом 200 куб.см и прицепом, в который
можно было ознакомиться с широчайшим можно загрузить до 600 кг. Показательно,
спектром техники для фермеров и свя- что модель может предлагаться в нескользанных отраслей. Именно поэтому мы не ких вариантах комплектации, с полукабимогли обойти вниманием стенд, где была ной, с козырьком, бортовая и самосвал, а
представлена продукция ТМ «Геркулес» – также модели с тентованными кузовами.
трехколесная мототехника для перево При этом стоимость модели стартует с
зок подсобных, торговых и сельскохозяй- вполне посильной для любого фермерственных грузов.
ского кошелька цифры – 50 тысяч гривен.
Фермерское хозяйство не может обойТМ «Геркулес» не остается в стороне
тись без трактора, сеялки, культиватора, а от мировых тенденций и в своем ассортакже других специализированных ма- тименте предлагает модели трициклов
шин и агрегатов. Нормальная работа хо- на электрическом ходу. Например, Герзяйства невозможна и без так называемой кулес WJ160 Electro грузоподъемностью
подсобной техники. Подвезти семена и до 400 кг, предлагается в разных вариудобрения по полевым дорогам, привезти антах комплектации с разными варианцемент и песок для строительства фермы, тами кабин (кузов, будка с дверями). Это
доставить запчасти на бригаду – потреб- оптимальный вариант для грузоперевоности подобного рода часто закрываются зок по месту, а в случае необходимости
или с помощью устаревшей техники боль- – в закрытых помещениях, например, в
шого тоннажа или неприспособленных больших зернохранилищах или на фердля этого машин. Именно поэтому трехко- мах. Отлично себя зарекомендовали
лесная техника (трициклы) ТМ «Геркулес», такие машины в службах доставки и
начиная с 2016 года, активно востребова- садовых хозяйствах, где с их помощью
ны как в агробизнесе, так и в других от- можно или подвозить необходимый инраслях хозяйства.
вентарь и материалы, или даже вывозить
Трициклы ТМ «Геркулес» отлично деликатный урожай, например, ягоды. На
себя зарекомендовали в садовых хозяй- полном заряде батареи модель Геркулес
ствах, на пасеках, на животноводческих WJ160 Electro может проехать до 60 км, а
фермах и, разумеется, при выполнении время полной зарядки составляет в средподсобных работ в поле. Это простая и нем 4-6 часов. Геркулес WJ160 Electro
удобная в эксплуатации техника, которая обладает отличными техническими хапозволяет достичь максимально возмож- рактеристиками, комфортен и прост в
ной для определенного класса двигателя управлении и эксплуатации. При этом его
грузоподъемности. И что самое важное – стоимость стартует от 44 тысяч гривен.

Трициклы «Геркулес» –

надежный помощник для Вашего бизнеса!
г. Одесса, ул. Аэропортовская, 9
Адрес для почтовых отправлений: ТК Феникс А/Я 47, Одесса 65037
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Столь привлекательные цены на технику ТМ «Геркулес», не уступающей по
своим характеристикам более раскрученным европейским аналогам, которые
обойдутся покупателю в несколько раз дороже, обусловлены рационализацией производства. В Украине происходит крупноузловая сборка машин, а все необходимые
комплектующие поставляются из Китая.
Вместе с тем, ТМ «Геркулес» обеспечивает сервисную поддержку по всей территории Украины, предоставляя необходимый
пакет рекомендаций по техобслуживанию
и эксплуатации. При этом стоит отметить,
что за годы эксплуатации в Украине трициклы «Геркулес» зарекомендовали себя
как надежная техника, простая в эксплуатации и обслуживании. Трициклы при
интенсивной работе окупают стоимость
своей покупки буквально за год.

В любом случае, в такой технике существует острая потребность не только
в сельском хозяйстве, но и других отраслях. Поэтому именно трициклы «Геркулес» могут стать оптимальным ответом
на запросы малого и среднего бизнеса.

www.hercules.net.ua
+38 (048) 743-89-26
+38 (048) 789-78-57
Отдел продаж трициклов

+38 (067) 808-45-43
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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
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Как полиуретановая футеровка сбережет зерно
и элеваторное оборудование

A1

Износ элеваторного оборудования, просыпание зерна, простои, потери
зерна и, в конечном итоге, убытки – это проблемы, с которыми сталкиваются
зерноперерабатывающие предприятия из-за абразивности зерна. Решением
является полиуретановая футеровка. Футеровка (нем. Futter – подкладка,
подбой) – это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей
от повреждений. Благодаря этому решаются проблемы с дроблением зерна,
износом оборудования, пылеобразованием и искрообразованием, налипанием
зерновой массы, простоями и в конечном итоге – убытками.
Наши специалисты разработали различные методы футеровок,
которые применяются в зависимости от эксплуатационных
условий и задач:
коммерческий директор
НПП «Форполимер»
Ткаченко Л.В.

П

олиуретан – лучший материал для футеровки
элеваторного оборудования. И вот уже более
8 лет специалисты Научно-производственного
предприятия «Форполимер» работают в тесном сотрудничестве с зерноперерабатывающими предприятиями. Еще только начиная свою работу, в 2009-2010
годах мы установили полиуретановые футеровки в самых проблемных местах на ряде элеваторов Украины
и России. На одном из них уже пройдено около 2 млн
тонн кукурузы – и футеровка остается в рабочем состоянии. До сих пор ни один из элеваторов не вернул
установленные образцы, они все успешно работают.
Благодаря полиуретановой футеровке, сократилось
количество травмированного и поврежденного зерна,
значительно уменьшилось количество пыли, снизился
шум в производственных помещениях и увеличился
срок службы оборудования.
А если посчитать деньги, то сокращение боя зерна
на 2-5% дает очень ощутимые результаты. Например,
для 100-тысячного элеватора сокращение боя зерна
на 2% составляет 2000 т зерна, что в денежном выражении составляет около 10 млн грн.
Есть несколько тонкостей, влияющих на эксплуатационные свойства полиуретановой футеровки. Это качество самого полиуретана, правильно подобранная
толщина полиуретанового слоя, правильно выбранный
способ футеровки и правильно установленное и смонтированное оборудование.

• футеровка готовыми полиуретановыми вставками;
• футеровка путем наклеивания полиуретановых листов различной
толщины и габаритных размеров на изнашиваемую поверхность
оборудования;
• футеровка методом заливки горячего полиуретана;
• футеровка полиуретановыми листами, армированными стальной
полосой или стальной сеткой;
• футеровка поверхностей стальными листами, покрытыми полиуретаном со специальными креплениями;
• комбинированные методы футеровки.
Для более надежной фиксации полиуретановых листов мы предлагаем
футерованные полиуретаном крепления и специальные клеи.
Как правильно выбрать полиуретан? Существует несколько способов выбрать хороший материал, самый простой способ – механический: просто попробуйте материал поцарапать. На качественном
полиуретане следа не останется, а на дешевых образцах может сойти
даже стружка.
Износостойкость полиуретана зависит и от его твердости. Чем тверже
полиуретан, тем меньше его износостойкость, и наоборот. Для прямых участков лучше ставить более жесткий полиуретан с показателем
твердости 90 единиц. Он не будет тормозить движение зерна. А на поворотных участках нужно ставить полиуретан мягче. Удар зерна будет
гаситься и участки будут меньше стираться. Такие сложные участки
мы рекомендуем футеровать большим слоем полиуретана: сектора,
гасители скорости, переходы идут с толщиной 4,0 мм и более, прямые трубы футеруются полиуретаном толщиной от 3,5 мм. Толщина
футеровочного слоя полиуретана зависит от производительности перевалки зерна, чем производительность больше, тем рекомендуется
больший слой полиуретана.
Полиуретановая футеровка –
это очень эффективный способ
защиты зерна от травмирования,
а элеваторного оборудования –
от износа. И это гарантированный
источник дополнительного
дохода. Будем рады
конструктивному диалогу!

Якщо у Вас виникли які-небудь питання, дзвоніть нам за телефонами: (098) 793–93–15, (066) 045–98–88.
www.forpolimer.com.ua
З найкращими побажаннями, Комерційний директор ТОВ НВП «ФОРПОЛIМЕР» Ткаченко Лариса Володимирівна
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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
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СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНОГО ВОДІННЯ «Штурман»
Доставка по Україні

м. Суми, вул. Воєводіна, 4

«Землемір»

(050) 307-47-01
ВИМІРЮВАННЯ
http://germes.sumy.ua
(096) 335-26-65
ПЛОЩІ ПОЛІВ
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ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ
СОЛОМИ від польської компанії
ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?
• Ставка на якість!
BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і
сертифікована технологія брикетування в рамках
програми Європейської комісії під назвою ETV

• Економія електроенергії!
BIOMASSER споживає всього 70-80 кВт електро
енергії для виробництва 1 тонни брикетів

• Немає потреби в додатковому
сушінні соломи!
Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє
сировину, вологість якої становить від 10 до 30%,
завдяки чому відсутня потреба в додатковому
сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує
затрати електроенергії для виробництва брикетів

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

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

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

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

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

Сировина

Енергетична цінність, МДж/кг

1

Брикети з соломи

16,5-17,5

2

Сезонна деревина

15

3

Кам’яне вугілля

21-28

4

Вугільний дріб’язок

18-21

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

• Широка різноманітність сировини!
Усі види соломи
Танзанійська трава

Міскантус
Комиш

Сіно
Канарська тростина

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

www.ameliart.com.ua

