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155 000 грн.

від 63 000 грн.
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4С Днем работника сельского хозяйства!  
Желаем щедрых урожаев, успехов  

и свершений в Вашем благородном  
деле, благосостояния и счастья!





3

се
м

е
н

а
, С

З
Р

, у
д

о
б

р
е

н
и

я

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.

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

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

СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА F1

ФРАНЦУЗСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

ЖАЛОН
БЕНЕТО ЛЕЙЛА

НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

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) F1виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ми бажаємо Вам ніколи не втрачати енергії та запалу, міцного здоров’я та втілення  
усіх Ваших мрій і прагнень! І щоб у Вашому житті завжди було сонячно, а на Ваших полях  

вчасно проходили дощі! Високих врожаїв, миру і справжнього людського щастя!
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ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “БЕСТА”
Калійні добрива (Україна,Польща, Бельгія)

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

Сірчані добрива (Польща)
SIARKOPOL - СІРКА гранульована з бентонітом (Wigor S) 
S - 90%, бентоніт  - 10% (гранула 2-4 мм)
SIARKOPOL - СІРКА гранульована 
S - 99,95% (гранула 0,5-1,5 мм)
SIARKOPOL - СІРКА мелена 
S - 99,85% (зерно - не більше 0,063 мм)
Agro Liedmann - Сульфат кальцію гранульований 
CaO 30-35%, SO3 40-45%

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

Сульфати магнію гранульовані (Польща)
SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ 
MgO - 21%, SO3 - 36%
SIARKOPOL - СУЛЬФАТ МАГНІЮ з мікроелементами 
MgO - 23%, SO3 - 33%, B -0,1%, Zn -0,02%
FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul 
MgO - 18%, SO3 - 38%
FOSFAN - СУЛЬФАТ МАГНІЮ MagSul Power 
MgO - 22%, SO3 - 38%
ALWERNIA - СУЛЬФАТ МАГНІЮ  
MgO - 16,1%, SO3 - 34,1%

Мікродобрива (Україна, Польща, Китай, Туреччина)
INTERMAG - мікродобрива 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

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%

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)

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%

Перелік мінеральних добрив та мікродобрив

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

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

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

Шановні трудівники аграрної галузі!
ТОВ «Агропромислова Компанія «БЕСТА» щиро вітає вас з Днем працівника  

сільського господарства України! Бажаємо вам ніколи не втрачати енергії  
та запалу, міцного здоров’я та втілення усіх Ваших мрій і прагнень! І щоб  

у Вашому житті завжди було сонячно, а на Ваших полях вчасно проходили дощі!

ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ, МИРУ І СПРАВЖНЬОГО ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ!
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«В основе всего – конкурентная генетика»
КОМПАНИЯ «МАИС» (г. ДНЕПР) ВЫВОДИТ НА РЫНОК ДЕВЯТЬ НОВЫХ 
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ, ПРЕДЛАГАЯ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПОЛНОЕ 
АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

В прошлом году мне довелось по-
общаться с руководителем фер-
мерского хозяйства из Сумской 

области. Человек искренне сокрушался. 
– Засеял половину площади импортными 
гибридами, а остальное – отечественны-
ми «маисовскими». Первые дали 105 ц/
га, а вот другие – все 115, до 120 ц/га! 
Сижу и думаю: зачем же я переплачивал 
больше чем вдвое за импортный посев-
ной материал, когда можно было все за-
сеять «Маисом»…

Действительно, невзирая на до-
вольно таки агрессивную маркетин-
говую политику со стороны западных 
производителей семян, за последние 
годы посевные площади под сорта-
ми и гибридами украинских брендов 
уверенно расширяются. Это относится 
и к пшенице, и к подсолнечнику, и, раз-
умеется, к «царице полей». Во многом 

– благодаря Компании «Маис», цен-
тральный офис которой расположен 
в Синельниково Днепропетровской 
области. Люди, которые начинали соз-
давать собственное селекционное на-
правление и производство семян едва 
ли не на голом энтузиазме, сегодня 
определяют лицо украинского рынка. 
Впрочем, планы председателя Компа-
нии «Маис» Виктор Борисова по раз-
витию компании дают все основания 
рассчитывать на то, что ведущий укра-
инский кукурузный бренд потеснит 
конкурентов не только на внутреннем 
рынке.

Мне сотни раз приходилось делать 
интервью с представителями самых 
разнообразных отраслей сельского хо-
зяйства, да и не только. У каждого собе-
седника – собственный подход к обще-
нию с журналистом. 

Виктор Николаевич с первых минут 
беседы произвел впечатление человека, 

который ценит каждую минуту рабочего 
времени, и не тратит слов впустую.

 – Вы знаете, я бы не ставил поня-
тие национальной селекции на первый 
план. Этот штамп приходилось неод-
нократно слышать и даже бороться 
с ним. Получается, что украинские 
производители посевного материала 
замкнулись каждый в своей каморке 
и пытаются сделать что-то в изоляции 
от мировой селекционной мысли. Это 
не так. Наша компания – полноправ-
ный сильный игрок на мировом рынке 
семян, и в своей работе мы используем 
самые передовые современные техно-
логии. Это аксиома, обязательное ус-
ловие, иначе ни о какой конкурентной 
борьбе не было бы и речи. С 1999 года 
«Маис» входит в Американскую ассо-
циацию производителей и продавцов 
семян – ASTA. Свой первый гибрид 
на рынке Европейского Союза мы за-
регистрировали еще в 2014 году. Со-
ответственно, мы используем в своей 
работе полноценный набор инстру-
ментов и источников, генетические 
банки, методы ДНК-маркеров анало-
гичные тем, с которыми работают все 
ведущие мировые бренды, – отмечает 
Виктор Борисов.

О масштабах деятельности компании 
свидетельствует уже тот факт, что поми-
мо многих гектаров производственных 
площадей и более 3000 демонстраци-
онных и исследовательских участков 
по всей территории Украины, «Маис» 
занимается селекционной работой так-
же в Чили и Индии, ускоряя таким обра-
зом отборы.

 – САМЫЕ ЦЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
СЕГОДНЯ Д ЛЯ НАС – ЭТО ИНФОР-
МАЦИЯ И ВРЕМЯ, – АКЦЕНТИРУЕТ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ.

На протяжении последних десяти-
летий хозяйства, которые выращивают 
кукурузу, столкнулись с таким мало-
приятным явлением как изменение кли-
матических условий. В частности, речь 
идет о длительных засушливых перио-
дах на протяжении вегетации растений.

 – Погода – это тот фактор, на кото-
рый человек не может повлиять. Рынок 
предлагает комплекс мер, призванных 
сгладить влияние стрессовых факторов 
на посевы кукурузы. Это применение 
разного рода стимуляторов роста, ми-
кроудобрений, препаратов-антистрес-
сантов и так далее. Все это хорошо, 
однако не дает главного – подтверж-
денных результатов и гарантии. Я же, 
на основании собственного многолет-
него опыта работы, могу ответственно 
заявить: в основе всего лежит прежде 
всего конкурентная генетика. Если вы 
правильно подобрали гибриды, которые 
оптимально подходят под вашу техно-
логию выращивания и почвенно-клима-
тические условия, тогда можно рассу-
ждать об эффективности тех или иных 
препаратов. Иногда удобрения – это 
второстепенный вопрос, если не соблю-
дено главное условие – качественная 
селекция кукурузы, – утверждает Вик-
тор Николаевич.

Современное сельское хозяйство 
– это очень сложный бизнес, в кото-
ром приходится учитывать без преу-
величения тысячи нюансов. Тем бо-
лее, если речь идет о выращивании 
такой одновременно высокозатрат-
ной и высокорентабельной культуры 
как кукуруза. Все более востребован-
ными становятся квалифицирован-
ные агрономические консультации 
специализированных компаний.

 – Два года назад мы запустили специ-
альную программу поддержки клиентов, 
ориентированную на фактически кру-
глосуточную обратную связь с фермера-
ми. Мы работаем с более полутора ты-
сяч хозяйств во всех регионах Украины. 
Поэтому в первую очередь мы расши-
рили сеть наших представителей на ме-
стах. Это всесторонне подготовленные 
специалисты-агрономы, которые знают 
возможности наших гибридов, могут 
порекомендовать оптимальную техно-
логию выращивания и способны пре-
доставить квалифицированную агроно-
мическую консультацию в том или ином 
случае. Аналогичным образом расшире-
ны колл-центры, куда можно обратить-

A1
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ся с разными вопросами в телефонном 
режиме. Наш подход состоит в том, 
что мы должны внимательно относить-
ся и к агрохолдингам, и к тем клиентам, 
у кого всего лишь несколько гектаров 
под кукурузой, – рассказывает предсе-
датель правления Компании «Маис».

К слову, отметим, что «Маис» рабо-
тает исключительно с надежными офи-
циальными дистрибьюторами семян, 
причем на равных для всех и прозрач-
ных условиях. Это позволяет исключить 
фактор недобросовестной работы. Кро-
ме того, большая часть дистрибьюторов 
семян бренда кукурузы «Маис» предла-
гает их в качестве основного продукта, 
что автоматически означает квалифи-
цированный подход к клиентам.

У КА Ж ДОЙ СЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 
ЕСТЬ СОБСТВЕННАЯ УДАРНАЯ 
ОБОЙМА ГИБРИДОВ, КОТОРЫЕ 
ОСОБЕННО ОХОТНО ВЫРАЩИВАЮТ 
В ХОЗЯЙСТВАХ. В ЭТОМ ПЛАНЕ 
«МАИС» МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
САМЫМИ РАЗНОСТОРОННИМИ 
ГИБРИДАМИ.

Это самый популярный гибрид ин-
тенсивного типа ДМС  Тренд, облада-
ющий потрясающей генетикой и пока-
завший отличные результаты по обе 
стороны Атлантики. В частности, в СТОВ 
«Днипро», расположенном в Черкасской 
области, Тренд выдал по 135 ц/га. Это 
сверхзасухоустойчивый гибрид Пре-
мия 190 МВ, обладающий высоким со-
отношением урожайности и влажности, 
на смену которому приходит новинка – 
ДMC 1915. Это гибрид Гроно с ФАО 260, 
позволяющий собирать зерно, не требу-
ющее досушивания. Это знаменитый ги-
брид Сплав МС 290, который показывает 
стабильные результаты по урожайности 
с высокой влагоотдачей. Гибрид Визир 
с ФАО 350, на смену которому приходит 
Конфес и многие другие.

 – Следует понимать, что чудес не бы-
вает и существуют объективные физио-

логические законы. Не бывает гибридов, 
обладающих одновременно высокой 
засухоустойчивостью, и позволяющих 
собирать полностью сухое зерно. Сама 
суть засухоустойчивых гибридов куку-
рузы состоит в том, что они имеют повы-
шенную способность накапливать и сба-
лансированно удерживать влагу в тканях. 
Поэтому мастерство агронома кроется 
в том числе и в том, чтобы выбрать опти-
мальную подборку гибридов на каждый 
сезон, исходя из целого ряда характери-
стик, – говорит Виктор Борисов.

 – В этом году мы выводим на ры-
нок 9 новых гибридов кукурузы. Это 
линейка от раннеспелых до позд-
них гибридов: ДМС 1915, ДМ Уния, 
ДМ Стикер, ДМС 2715, ДМС 3015, ДМ 
Дуэт, ДМ Нейтив, ДМ Санрайз, ДМ 
Конфес. Сюда входит ранний гибрид 
ДМС 1915, три среднеранних, три 
среднеспелых и два поздних гибри-
да. Все они показали отличные ре-
зультаты на испытательных полях, 
и я не сомневаюсь, что их преимуще-
ства по достоинству оценят во мно-
гих украинских хозяйствах, – уверен  
Виктор Борисов.

Самыми высокими характеристи-
ками устойчивости к засухе облада-
ет уже упоминавшийся гибрид ДMC 
1915, который по результатам неза-
висимых испытаний вошел в первую 
тройку по таким важным показателям 
как высокая урожайность и быстрая 
отдача влаги. – Золотая середина, – 
коротко охарактеризовал новинку  
Виктор Николаевич.

В качестве ведущего гибрида интен-
сивного типа председатель правления 
Компании «Маис» рекомендует обра-
тить внимание на ДМС 3015. Если речь 
идет об использовании орошения, то от-
лично себя покажут ДМ Нейтив и ДМ 
Санрайз. Каждая из представленных 
девяти новинок отлично себя покажет 
в конкретном технологическом сегмен-
те в определенных почвенно-климати-
ческих условиях.

 – Наш ключевой принцип при созда-
нии новых гибридов – он должен пока-
зывать не менее 1 центнера прибавки 
к урожайности по сравнению с преды-
дущим годом. Каждый год должно при-
бавляться «на круг» не менее 1 центне-
ра. Это минимум. 

Однако украинский рынок достаточно 
консервативный: если агроном «под-
сел» на какой-то гибрид, то будет его 
выращивать до упора, поскольку тот 
дает хороший результат. Но я акцен-
тирую внимание на том, что каждый 
наш новый гибрид в каждом сегменте 
не просто сохраняет, а усиливает досто-
инства предшественника. Поэтому нуж-
но идти вперед и хотя бы 10-15% пло-
щадей засевать новинками, – советует 
Виктор Борисов.

В ЗАВЕРШЕНИЕ НАШЕГО 
РАЗГОВОРА МОЙ СОБЕСЕДНИК 
ЕЩЕ РАЗ РЕКОМЕНДУЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ К КОНСУЛЬТАНТАМ 
КОМПАНИИ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРАВИЛЬНЫМ 
ВЫБОРОМ ГИБРИДОВ 
В КОНКРЕТНЫХ ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
И ПОД КОНКРЕТНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ВЫРАЩИВАНИЯ. 

Эффективное решение этой задачи 
позволит не просто получить высокий 
стабильный урожай, но и повысить рен-
табельность выращивания кукурузы 
в целом. Ведь, скажем, каждый умень-
шенный процент уборочной влажно-
сти позволяет значительно экономить 
при сушке. Каждый дополнительный 
центнер в засушливых условиях позво-
ляет развиваться и двигаться вперед. 
Поэтому кукурузу сегодня необходимо 
выращивать, ставя во главу угла в пер-
вую очередь ту самую конкурентную 
генетику.

+38 067 341 96 92
+38 050 421 13 08
+38 0800 30 22 15

дзвінки безкоштовні
mais-seeds.com
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Останні роки в Україні сформувалась тенденція холодної, іноді з приморозками, й дощової весни та надспекотного літа, що 
ставить під сумнів можливість отримання високих врожаїв від більшості сільськогосподарських культур, зокрема кукурудзи.

Відтак, постає доречне питання: а чи існують гібриди кукурудзи, які, витримавши всі погодні аномалії весни та літа, давали 
б високий врожай, та ще й були у приємному ціновому діапазоні?

Відповідь є – холодо- та посухостійкі гібриди кукурудзи компанії «Селекта», які не тільки витримують погодні негаразди, 
забезпечуючи господарям високі врожаї, а й мають таку привабливу ціну, завдяки якій аграрій будь-якого рівня достатку може 
дозволити собі якісний посівний матеріал кукурудзи.

Власним досвідом вирощування гібридів кукурудзи компанії «Селекта» діляться господарі Кіровоградщини.

ТИТАР ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, ФГ «АВАНГАРД-Т» 
(Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н)

Фермерське господарство «Аван-
гард-Т» було створено в лютому 2012 
року і займається вирощуванням таких 
культур як пшениця, соняшник, соя та 
кукурудза.

На сьогоднішній день в обробітку на-
шого господарства знаходиться близь-
ко 700 гектар землі, третю частину яких 
займає кукурудза. Якщо говорити про 
технологію вирощування кукурудзи, 
якої дотримується наше господарство, 
то це сівба в оптимальні строки, кращі 

попередники, внесення суперфосфату 
та фосфору й азоту під посів весною, 
ну і, звичайно, якісне насіння – все це 
у сукупності дає можливість отримати 
високий врожай.

З доробком компанії «Селекта» 
знайо мий не перший рік. Так, минулого 
року сіяв гібрид кукурудзи Полтава, а 
цього року, окрім Полтави, обрав Кре-
до та Легенду. При цьому, з 255 га всіх 
посівів кукурудзи 150 га займають саме 
гібриди «Селекти».

Вибір гібридів кукурудзи вищевказа-
ної компанії не є випадковим, оскільки 
рентабельність діяльності мого госпо-
дарства залежить від вірно обраного 
постачальника насіння, від якого за-
лежить і високий врожай і гарна воло-
говіддача. А зважаючи на абсолютну 
пристосованість гібридів кукурудзи 
«Селекти» до сучасних погодних умов 

– весняних холодів, посушливого літа 
та нестачі вологи, обрання вказаних гі-
бридів стає очевидним.

Характеризуючи цьогорічну лінійку 
гібридів «Селекти», можу сказати, що 

мені найбільше сподобалися гібриди 
кукурудзи Кредо (ФАО 260) та Легенда 
(ФАО 290).

Гібрид Кредо вирізняється швидким 
стартовим ростом, холодостійкістю та 
гарною вологовіддачею, а гібрид Ле-
генда вразив мене великими качанами, 
що вказує на високий потенціал вро-
жайності. Ці два гібрида з нової тор-
гової марки Selekta Seeds безперечно 
варті уваги та їх особисто раджу всім 
господарям Кіровоградщини.

Не залишу поза увагою й гібрид 
Полтава, оскільки він стабільно з року 
в рік забезпечує отримання гарних 
врожаїв, невибагливий до умов виро-
щування, витримує і холоди, і нестачу 
вологи, і спеку.

Ще хочу зауважити, що фірма «Се-
лекта» поєднала у собі не тільки висо-
ку якість насіння, а й розумну цінову 
політику, яка дає змогу купувати насін-
нєвий матеріал та мати високі прибут-
ки. Гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Се-
лекта» - це ідеальне поєднання ціни та 
якості.

ФОП КОВА ЛЬСЬКИЙ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 
(Кіровоградська обл., Компаніївський р-н)

В сільському господарстві я працюю, 
починаючи з двохтисячних років, ви-
рощую соняшник та кукурудзу за тра-
диційною технологію. На сьогоднішній 
день в обробітку у мене знаходиться 
близько 300 га землі і третю частину 
цих земель відведено під кукурудзу.

З селекцією ТОВ НВКФ «Селекта» я 
познайомився завдяки розміщеному 
ними минулого року полігону побли-
зу села Компаніївка, де серед усьо-
го різноманіття гібридів мною було 
обрано гібрид кукурудзи Полтава 
(ФАО 270). Вказаним гібридом куку-
рудзи залишився дуже задоволеним, 
оскільки він вирізняється великим 
качаном, що вказує на високу уро-
жайність, та гарним зеленим стеблом, 
що свідчить про стійкість до посухи 
та відсутність будь-яких хвороб, зо-
крема, сажки.

З огляду на власний досвід, раджу 
іншим товаровиробникам продук-

цію компанії «Селекта», яка не тільки 
забезпечує нас, товаровиробників, 
якісним насінням, а ще й є доступною 
по ціновій політиці, що дає змогу в 

порівнянні з дорогими гібридами ку-
курудзи іноземної селекції, спряму-
вати кошти на добрива та гербіциди й 
отримати гарний врожай.

Для будь-яких запитань звертайтесь 
за телефоном (050) 361-66-65 або звер-
тайтесь за офіційною відповіддю на 
E-mail: info@selekta.com.ua

ГОСПОДАРІ КІРОВОГРАДЩИНИ  
РЕКОМЕНДУЮТЬ

Гібрид кукурудзи Полтава (ФАО 270)

Ковальський Станіслав Миколайович

Титар Віктор Васильович

A1
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Наболіле питання у аграріїв: «Піс-
ля отримання сходів озимини, як сти-
мулювати ріст паростків та забезпечи-
ти кущення озимої пшениці восени так, 
щоб вона зміцніла та не переросла?»

Екстрене підтягування відстаючих 
у розвитку рослин та підготовку їх до 
зимівлі можливо забезпечити за до-
помогою препаратів виробництва ПП 
«ВКФ «Імпторгсервіс», що створені на 
полімерній основі, тому швидко засво-
юються та доносять до клітин рослини 
без втрат всі поживні речовини, що мі-
стяться в їх складі.

«Деймос» - регулятор росту рослин 
(РРР), двокомпозиційний багатокомпо-
нентний препарат зі стимулюючими і 
антиоксидантними властивостями. У 
його складі: полімери, гумати, стиму-
лятор біологічного походження, ци-

дисепт, бішофіт (природний мінерал, 
основу якого складає хлорид магнію 
з мікроелементами), витяжка стевії 
(є антиоксидантом). Завдяки вмісту 
магнію покращує засвоєння азоту. 
Сприяє посиленому розростанню і 
розгалуженню кореневої системи, 
стимулює ріст надземної маси рослин, 

підвищує стійкість рослин до неспри-
ятливих факторів, підвищує зимо- і 
морозостійкість рослин.

Листова обробка - 1,5 л/га.

Турботи аграріїв восени
1. Екстрене підтягування відстаючих в розвитку рослин.
2. Підвищення морозо- і зимостійкості пшениці озимої.

Зима є серйозним іспитом для рослин в Україні

ДІЯ ПРЕПАРАТІВ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ!!!

Контроль Деймос 1,5 л/га  
у фазу 3 листа

Високою морозостійкістю відзнача-
ються тільки ті рослини, які добре роз-
кущені (5-7 листочків) і накопичили у 
вузлах кущіння до 30-35% цукрів.

Саме тому ми ПРОПОНУЄМО 
ПІДВИЩИТИ МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙ-
КІСТЬ РОСЛИН за допомогою РРР «Ан-
тистрес», який містить: 

Фосфор (P2O5 не менше 31,76%) – 
сприяє:

підвищенню морозостійкості рос-
лин;

накопиченню у вузлах кущення во-
дорозчинних вуглеводів (цукри);

прискоренню розвитку рослин;
інтенсивному нарощуванню коре-

невої системи.
Потреба пшениці у цьому елементі 

найбільша у перші 35 днів вегетації. 
Дефіцит фосфору спричиняє недобір 
врожаю у майбутньому. Для компен-
сації рослині цього елементу, восени 
і навесні треба посилювати фосфор-
но-калійне живлення. 

Калій (К2О не менше 20%) - елемент 
молодості клітин:

зберігає і утримує воду;
регулює тургор клітин;
підсилює утворення цукрів і їх пе-

ресування по тканинах;
підвищує стійкість до хвороб, посу-

хи 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 стре-
сових факторів.

Гліцерин - кріопротектор, темпера-
тура 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

ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»
imptorgservis@ukr.net

www.imptorgservis.uaprom.net

(067) 633-97-87
(067) 633-62-88

A1
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Воду для обприскування, як правило, беруть з при-
родних і штучних водойм, або зі свердловин. І якщо від 
бруду воду можна очистити за допомогою фільтрації, то 
такі важливі параметри якості води, як твердість і кис-
лотність при цьому залишаться без змін. У більшості 
аграрних регіонів країни вода, що застосовується для 
обприскування, має високу твердість, яка обумовлена 
високим вмістом в ній солей кальцію і магнію, і володіє 
лужною реакцією.

Тверда вода негативно впливає на ефективність за-
собів захисту рослин (особливо піретроїдів і гербіци-
дів на основі 2,4-Д, МЦПА, гліфосату, клопіраліду та ін.), 
викликає випадання в осад деяких хімічних речовин 
(фосфор) і може призводити до засмічення фільтрів і 
форсунок обприскувача.

У розчині з високолужною реакцією рН багато пести-
цидів схильні до процесу лужного гідролізу, який викли-
кає розпад їх активних складових (цей прийом навіть 
застосовують при утилізації некондиційних пестицидів і 
їх відходів, при очищенні стічних вод). Тому для ефек-
тивної роботи ЗЗР необхідно велику увагу приділяти рН 
води і її твердості.

Поліпшити якість води для обприскування і підвищи-
ти ефективність хімічних обробок і листової підгодівлі 
рослин допоможе новий кондиціонер для води «Текно-
фіт рН», вироблений іспанською компанією «Агрітекно 
Фертілізантес». Продукти цієї компанії вже відомі ба-
гатьом фермерам.

«Текнофіт pH» дозволяє вирішити одночасно кілька 
проблем, пов’язаних з якістю води, і підвищити ефектив-
ність обприскування і дії пестицидів:

 Регулює рівень кислотності води. Рекомендо-
вані норми внесення залежать від вихідного рів-
ня рН розчину: 50-150 мл/100 л розчину для ви-
соколужної води (рН 8 або вище) і 30-50 мл/100 л 
розчину для слаболужної води (рН 6,5-8).

 Має колірний індикатор, який забарвлює воду в 
колір, що відповідає певному рівню кислотності 
(помаранчевий - рН 5,5-6,0, рожевий - рН 4-4,5), 
що дозволяє приготувати робочий розчин необ-
хідного рівня рН без додаткового використання 
спеціальних вимірювальних приладів. Для зруч-
ності колірна шкала нанесена на етикетці. Необ-
хідну кількість «Текнофіт рН» можна визначити, 
приготувавши невелику кількість розчину в мір-
ній склянці, а потім пропорційно розрахувати 
норму на весь обсяг обприскувача. Дезактивує 
іони твердої води, що: 

• знижує поверхневий натяг води, забезпечуючи 
рівномірне змочування, розподіл робочого роз-
чину на поверхні і скорочує його втрати за раху-
нок зменшення стікання з листка рослини;

• покращує проникнення робочого розчину всере-
дину тканини рослин за рахунок пом’якшення ку-
тикулярного шару листа;

• усуває піноутворення, що скорочує час простоїв 
обприскувача в очікуванні природного осідання 
піни;

• дозволяє знизити витрату робочої рідини на оди-
ницю площі, підвищуючи продуктивність і скоро-
чуючи витрати часу і коштів на хімічні обробки 
рослин;

• покращує стабільність багатокомпонентних бако-
вих сумішей;

• знижує ризик розпаду діючих речовин пестицидів.

ЯК ЗБІЛЬШИТИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБПРИСКУВАНЬ

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

Ні для кого не секрет, що для ефективності обробітку засобами захисту рослин найвагомішим є їхня якість 
і оригінальність.

Крім якості самих засобів захисту рослин, на їх ефективність впливають багато факторів: умови проведен-
ня обробок (температура, вологість, вітер та ін.), якість налаштування обприскувачів і, звичайно ж, якість води, 
яка застосовується для приготування робочих розчинів.

Використання кондиціонера для води «Текно-
фіт рН» значно скорочує ризики, пов’язані з які-
стю води для обприскування із застосуванням не-
оригінальних пестицидів, і підвищує біологічну та 
економічну ефективність засобів захисту рослин і 
добрив для листових підживлень.

Наприклад:
При нормі виливу робочого розчину 150 л/га  

затрати на «Текнофіт рН» складуть від 20 до 
100 грн/га в залежності від вихідного рівня рН 
розчину. Це, в свою чергу, дозволить застосовува-
ти оригінальні ЗЗР з мінімальними нормами вне-
сення і знизити витрати на їх вартість в середньо-
му на 25%, а також зменшити норму виливу, що 
дає можливість економити на доставці води.

Намагаючись отримати економію на засобах 
захисту рослин, використовуючи дженерики ори-
гінальних пестицидів, краще підстрахуватися і 
витратити незначну суму на придбання «Текнофіт 
рН». Офіційним ексклюзивним дистриб’ютором в 
Україні продуктів «Агрітекно» є компанія «Торго-
вий Дім Лемберг».
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– На сьогоднішній день світова селекція з об’єктивних причин 
поки що програє у протистоянні з вовчком. Більшість паразитую-
чих організмів дають кілька генерацій на рік, а культурна росли-
на-хазяїн – лише одну. Тому селекціонери не встигають створю-
вати абсолютно стійкі гібриди. Науковці провідних дослідницьких 
центрів сьогодні стверджують: «…ми не знаємо, скільки насправді 
існує рас вовчка». Це означає, що проблема не вирішується винят-
ково правильним підбором генетично стійких гібридів соняшни-
ку. Тому успішна боротьба із цією рослиною-паразитом можлива 
лише за умови застосування комплексних заходів, – переконаний 
вчений агроном, кандидат сільськогосподарських наук Володимир 
Скорик.

Важливим завданням для кожної селекційної установи, що 
зай мається «квіткою сонця» є не лише створення нових, стійких 
гібридів, але й напрацювання комплексної технології вирощуван-
ня, яка буде дієвою у кожному регіоні України. Досить сказати, що 
для створення гібриду, стійкого до нової раси вовчка, потрібно не 
менше 7 років, натомість сьогодні наступна раса вовчка з’являється 
фактично кожні 4-5 років.

Тому підбір гібридів соняшнику за генетичною стійкістю обов’яз-
ково слід поєднувати із використанням Євро-Лайтнінгу. А для цьо-
го слід правильно обрати гібриди, стійкі і до вовчка, і до гербіцид-
них стресів.

– Пригадую свою поїздку на масштабну демонстраційну ділянку 
на Дніпропетровщині, де висіяли майже дві сотні гібридів соняшни-
ку і оцінили їх реальну стійкість до вовчка. Там, де скажімо, оброби-
ли посіви Євро-Лайтнінгом – все нормально, а там, де застосовані 
інші технології вирощування, соняшник вражений вовчком, а деякі 
іноземні гібриди ледь дістають до коліна... Тому оцінити реальний 
урожайний потенціал гібриду можна лише застосувавши опти-
мальну технологію його вирощування.

Є дві головні умови, що на сьогоднішній день дають змогу успіш-
но боротися із вовчком соняшниковим. Це своєчасність виконання 
усіх технологічних операцій вирощування та застосування ком-
плексного підходу в захисті рослин. Розглянемо їх детальніше.

Досвід окремих господарств, розташованих у степовій зоні 
України доводить, що сівозміна із обов’язковим включенням до 
неї кукурудзи, дає відмінний результат. Але насіння вовчка може 
зберігати схожість у ґрунті до 20 років! Тому агрономічна наука 
та здоровий глузд підказують, що соняшник у сівозміні господар-
ства не повинен займати понад 10% площ. Однак, це не завжди є 
реальним…

Після оранки насіння вовчка акуратно закладається на глибину, 
терпляче очікуючи того часу, коли з’являться кореневі виділення 
рослини-хазяїна – тобто соняшнику. Відмова від плужного об-
робітку ґрунту із перевертанням пласта може допомогти, натомість 
мінімальний чи нульовий обробіток ґрунту спричиняє загибель ча-
стини насіння вовчка на поверхні ґрунту. Але накопичення рослин-
них решток на поверхні ґрунту може бути причиною виникнення 
епіфітотій грибкових та бактеріальних хвороб. Тому слід застосо-
вувати деструктори стерні.

Висів культур, які провокують проростання насіння вовчка – ку-
курудзи, сорго та суданської трави – є також дієвим ефективним 
засобом боротьби з паразитом. Їх коренева система провокує про-
ростання насіння вовчка, однак раціон згодом виявляється непід-
ходящим і рослина-паразит гине.

Запровадження елементарних заходів профілактики (очищення 
техніки, робочого одягу тощо) служить запобіганню поширення 
вовчка поміж полями. Враховуючи звичний сільськогосподарський 
поспіх при виконанні більшості польових операцій, це навряд чи 
можливо. Однак можна організувати логістику таким чином, щоб 
техніка спочатку заходила на чисті від вовчка поля, а потім – на 
вже заражені.

На сьогодні найбільш дієвий результат дає застосування на по-
сівах соняшнику гербіцидів, до складу яких входять діючі речови-
ни групи імідазолінонів – імазапір, імазамокс тощо. Це система 
Clearfield та Clearfield Plus, яка передбачає використання у якості 
гербіциду Євро-Лайтнінг та Євро-Лайтнінг Плюс. Ці препарати при-
значені для післясходової боротьби із бур’янами та контролю вовч-

ка в посівах соняшнику. Однак, потрібно розуміти, що імідазоліно-
нові препарати слід вносити у фазі двох пар листків на молодих 
рослинах соняшнику, згідно рекомендацій виробника препарату. 
Інакше ефективність їх застосування буде значно нижчою.

Євро-Лайтнінг є досить ефективним препаратом, однак при його 
використанні аграрії зіштовхуються із серйозною проблемою – 
правильним підбором гібридів соняшнику. Більшість представле-
них на ринку України гібридів мають високий потенціал урожай-
ності та якості зерна, але обмежені генетичною стійкістю до нових 
рас вовчка. Відповідно ключовим завданням сучасної селекції гі-
бридів соняшнику є якраз поєднання цих двох ознак, з метою одно-
часного забезпечення генетичної стійкості до найпоширеніших рас 
вовчка та толерантності до гербіцидів групи імідазолінонів.

Над подоланням цієї проблеми вже понад 20 років працюють 
спеціалісти Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС). 
Зараз проходять процес сортовипробування та внесення до 
реєстру гібриди стійкі до рас, більше ніж G.

На даний момент у лінійці селекції ВНІС присутні чотири гі-
бриди соняшнику, що водночас є стійкими до шести рас вовчка 
(A-F) та толерантні до гербіцидів групи імідазолінонів.

Перший – ранньостиглий гібрид Армагедон, потенціал врожай-
ності якого сягає 53 ц/га. Вегетаційний період Армагедону стано-
вить 110 днів, а середня врожайність в товарних посівах становить 
36 ц/га. Це посухостійкий гібрид, стійкий водночас до A-F рас вовч-
ка та до таких захворювань соняшнику як фомоз, фомопсис та бо-
рошниста роса. Рекомендована густота сівби Армагедона – від 50 
до 55 тисяч насінин у зоні недостатнього зволоження та до 60 тисяч 

– у зоні достатнього зволоження.
Другий – ранньостиглий гібрид Карлос 105, вегетаційний період 

якого становить 105 днів. Потенціал врожайності сягає 50 ц/га, се-
редня врожайність складає 36 ц/га. Карлос 105 рекомендовано 
висівати із густотою 48-50 тисяч насінин у зоні недостатнього зво-
ложення та 50-55 тисяч – за оптимальних кліматичних умов. Це ви-
сокопосухостійкий гібрид помірно інтенсивного типу, зі стійкістю 
до п’яти рас вовчка, фомозу, білої та сірої гнилей.

Третій, стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів гібрид ВНІС 
– середньоранній Карлос 115. Це гібрид інтенсивного типу, із по-
тенціалом врожайності до 52 ц/га. Середню врожайність за роки 
випробування зафіксовано на рівні 37 ц/га. Даний гібрид реко-
мендовано висівати на найкращих родючих ґрунтах з метою 
максимальної реалізації його потенціалу. Карлос 115 разом із по-
сухостійкістю вирізняється генетичною стійкістю до основних хво-
роб соняшнику.

Новинка сезону 2018-2019 – гібрид соняшнику Євро. Це ранньо-
стиглий 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 куль-
тури. Цього року на випробувальному полі у Бершадському районі 
Вінницької області було зібрано 47 ц/га!

Не менш цікавим є новий гібрид Шенон, який стійкий до гербі-
цидів  із вмістом трибенурон-метилу у нормі до 50 г препарату на 
гектар, має генетичну стійкість до семи рас (A - G) вовчка. Ще одна 
перевага гібриду Шенон, яка поєднує його із попереднім гібридом 

– висока посухостійкість.
Відповідно, наявність у лінійці провідного вітчизняного вироб-

ника насіння низки гібридів одночасно стійких і до вовчка, і до 
препаратів імідазолінонової групи суттєво розширює можливості 
українських господарств. Це, до речі, блискуче підтвердилось 
як в демонстраційних, так і в товарних посівах минулого сезо-
ну. Сівба гібридів ВНІС дала змогу забезпечити головні критерії 
ефективності в рослинництві – стабільність та рентабельність 
виробництва. Зокрема, останньому показнику сприяє і відчутно 
нижча вартість насіння української селекції. Та річ не в тім: сьо-
годні гібриди соняшнику української селекції нічим не поступа-
ються іноземним, в тому числі на такому важливому напрямку, як 
боротьба із вовчком.

Без вовчка і без стресів
Нові вітчизняні гібриди соняшнику є генетично стійкими до вовчка (Orobanche cumana)  

та водночас є толерантними до гербіцидів групи імідазолінонів.

ТОВ «АПК ВНІС» • Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

ПОДСОЛНЕЧНИК

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

С Е М Е Н А
г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

СО
РТ

А

ПОДСОЛНЕЧНИКПОДСОЛНЕЧНИК
Название Фирма- 

производитель
Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Категория 

семян
Цена за 1 тонну 

с НДС, грн.
СУР (суперультраранний) Всероссийский 

НИИ масличных культур 
им. В.С. Пустовойта, г. Краснодар

74-78 30,0 экстра 50 000
ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 экстра 50 000

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ ДАЛЛАС
(норма высева 65 кг/га)

Канада 80 150 элита договорная

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЯСОН Институт растениеводства 
им. В. Я. Юрьева, г. Харьков

107-108 41,6 экстра 55 000
ЗЛАТСОН 105-106 47,3 экстра 60 000
ЦЕЗАРЬ Майсадур-Сименс, Франция 110-112 55,0 экстра 70 000
БОНД**

ВНИС, г. Киев

110-120 45,0 экстра 1 600 п.е.
АНТЕЙ+** 103-106 47,0 экстра 1 750 п.е.
ОДИССЕЙ (ИМП)** 112-116 46,0 экстра 1 750 п.е.
СОНЯЧНЫЙ НАСТРИЙ** 98-103 48,0 экстра 1 600 п.е.
МЕРКУРИЙ OR 108-112 40,0 экстра 1 750 п.е.
РИМИ*

Институт овощеводства 
и полеводства «NS SEME», 

Нови Сад, Сербия

108-112 50,0 экстра 2 400 п.е.
НС СУМО 2017** 110-112 50,0 экстра 2 400 п.е.
НС ИМИСАН* 110-112 55,0 экстра 2 400 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 экстра 2 400 п.е.
НС Х 2652 106-109 55,0 экстра 2 400 п.е.
НС Х 195 107-109 60,0 экстра 2 200 п.е.
ЗЛАТИБОР 109-112 48,0 экстра 2 200 п.е.

ГИ
Б

Р
И

Д
Ы

*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стойкий к действию Гранстар 30-50 г/га 

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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На перший погляд це коміч-
но, але з іншого – трагічно, якщо 
такі пропозиції втілювати в робо-
ту фермера. Що тут скажеш. Те, що 
ослаблені посухою, погано розви-
нені рослини озимого ріпаку у фазі 
4-5 листочків на середину жовт-
ня, потрібно підживлювати – це 
без всякого сумніву, але як і чим? 
Якщо потрібно негайно стимулю-
вати розвиток рослин, то і «їжа» 
для них має бути легкозасвоювана, 
доступна, аби з моменту внесення 
рослини могли її використовувати. 
У такій формі має бути азот. Якби 
цей «менеджер» розумів, що коре-
невою системою рослина амідну 
форму азоту не засвоює, а лише 
після трансформації в амонійну 
та нітратну форми, на що потрібен 
певний час, то він цю дурницю не 
пропонував би. Якби він розумів, 
що перетворення у ґрунті амідного 
азоту NH2CONH2 через аміак (NH3) 
до амонію NH4, від нього до рухо-
мої форми азоту нітрату NO3, що 
потребує значно великого відрізку 
часу, тим більше в умовах дефіциту 
вологи у ґрунті, він би це не пропо-

нував. Для фермера і того «менед-
жера» нагадаю декілька простих 
істин щодо трансформації різних 
форм азоту у ґрунті.

Отже, амідний азот рослинами 
з ґрунту не засвоюється, аж поки 
не трансформується в амонійну і 
нітратну форми, які засвоюються 
кореневою системою рослин. Проте 
амонійна форма, катіон NH4, утри-
мується колоїдами ґрунту і прак-
тично стає нерухомим. На відміну 
від нітрат-іону NO3, що не зв’язуєть-
ся вбирним комплексом ґрунту і в 
розчині ґрунтової вологи вільно 
рухається у ґрунті до кореневої 
системи рослин. Амонійний азот 
рослини засвоюють при контак-
ті кореневого волоска з амонієм, 
закріпленим у ґрунті. Тобто, при 
внесенні амонійного азоту на по-
верхню ґрунту, азот практично за-
лишається не засвоєним рослиною, 
аж допоки не перейде в рухому 
нітратну форму, завдяки нітрифіку-
ючим бактеріям. Трансформація 
аміду в амоній у ґрунті проходить 
протягом 1-2 днів, а перехід амонію 
до нітратів може тривати від одно-

го тижня за сприятливих умов до 
2-3 тижнів при температурі ґрун-
ту +8-10ºС. Отже, внесений на по-
верхню ґрунту азот за відсутності 
вологи може використовуватись 
рослинами через 15-20 днів після 
внесення. Це перше, чому пропо-
зиція «менеджера» безглузда. А 
по-друге, це величезні витрати азо-
ту при внесенні карбаміду поверх-
нево без заробляння його в ґрунт 
на глибину 8-10 см. Як згадувалось 
вище, перехід амідного азоту в 
амонійний проходить через фазу 
утворення аміаку (NH3), летючого 
газу, який з легкістю вивітрюється в 
атмосферу. В умовах сухого ґрунту 
ці втрати можуть сягати 80%.

ОТ ЖЕ, ВНЕСЕННЯ К АРБАМІДУ 
БЕ З ЗА Р ОБ Л Я Н Н Я У Ґ РУ Н Т – 
ЦЕ ВИКИНУ ТІ НА ВІТЕР ГРОШІ. 
А З О Т П О Т РІБ Н О В Н О С И Т И В 
Ґ РУ НТ. ЯК ВА РІА НТ, ПОВЕРХ-
Н Е В О Й О Г О М ОЖ Н А В Н О С И-
Т И П Е Р Е Д О П А Д А М И, Я К Щ О 
МОВА ЙДЕ ПРО ПРИКОРЕНЕВЕ 
ВНЕСЕНН Я А ЗОТ У В У МОВА Х 
С У ХОЇ ПОВЕРХ НІ Ґ РУ НТ У, ТО 
М О Ж Л И В Е  З А С Т О С У В А Н Н Я 
К АС, Я К П Р И КО Р Е Н Е В Е В Н Е-
СЕННЯ І ЧАСТКОВЕ ЛИСТКОВЕ 
ПІДЖИВЛЕННЯ.

Найшвидше рослини поглинають 
амідний азот через листкову поверх-
ню протягом 2-4 годин після внесен-
ня. Тож стимулювати розвиток рослин 
восени доцільно листковим піджив-
ленням карбамідом (концентрація 
карбаміду 6% безпечна для рослин) з 
додаванням сульфату магнію, мікро-
елементів та засобів захисту рослин 
за необхідністю. Осіннє внесення 
карбаміду у ґрунт – це скоріше ство-
рення запасів доступного азоту для 
ранньовесняного підживлення рос-
лин. Отже, «менеджер» не має рації.

Іванчук М. Д., член-кор. МАКНС
(050) 604-11-45

КАРБАМІД НА ҐРУНТ – ГРОШІ НА ВІТЕР
Через редакцію журнала «AgroONE» до мене звернувся фермер з цікавим питанням: як слід 

віднестись до пропозиції використання карбаміду для прикореневого підживлення озимого ріпа-
ку восени внесенням поверхнево розкидачами добрив. Цей спосіб йому порекомендував менед-
жер однієї компанії.

ВІДПОВІДЬ ЧИТАЧЕВІ

A1
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МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОПЛИВО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ?
Да, можно. Даже судебная практика в этом вопросе становится 

более устойчивой. Поясним подробнее.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на авто-

мобильном транспорте утверждены приказом Минтранса от 
10.02.98 г. №43 (далее – Нормы №43). Но ни в одних нормативных 
актах, в частности в Нормах №43, речь не идет о круге субъек-
тов, на которых они распространяются, и об их безоговорочном 
использовании. Со своей стороны, Мининфраструктуры подчер-
кивает, что все субъекты хозяйствования должны списывать ГСМ 
на основе Норм №43 (см. письмо от 21.02.17 г. №1441/18/10-17, 
а также публикации в «БАЛАНС-АГРО», 2017, №22, с. 4; №40, с. 
21). На необходимость нормирования расходов ГСМ обращают 
внимание и фискалы (см. письмо ГФС от 09.06.15 г. №11999/6/99-
99-19-01-01-15). Но никто не говорит, как действовать, когда в 
Нормах №43 нет определенного вида транспортного средства 
или фактически это средство тратит больше топлива.

Впрочем, мы неоднократно говорили, что при необходимости 
нормирования собственных расходов ГСМ сельхозпредприятие 
может утвердить самостоятельно разработанную (временно при-
нятую) норму расхода топлива на предприятии (детальнее см. 
«БАЛАНС-АГРО», 2017, №22, с. 6). Для этого надо издать приказ 
по предприятию.

Такого же мнения придерживаются и суды. Причем речь идет 
не только о старых решениях судов (см., например, опреде-

ление ВАСУ от 16.02.16 г. по делу №К/800/49593/15), а и о до-
вольно свежих (см. постановление ВСУ от 03.04.18 г. по делу 
№817/1429/16). В этом деле фискалы утверждали, что платель-
щик использовал ГСМ сверхнормативно, то есть вопреки Нормам 
№43. Однако высший суд стал на сторону плательщика, указав 
на необоснованность мнения налоговой, ведь Нормы №43 не за-
регистрированы Минюстом, не являются нормативно-правовым 
актом и источником права. Поэтому применение предприятием 
Норм №43 носит исключительно рекомендательный характер. 
Целесообразным считается разработка внутренних документов 
предприятия, которые устанавливают нормы расходов ГСМ, при-
нимая во внимание технические характеристики транспортного 
средства, эксплуатационные нормы и другие факторы.

Напомним, что постановление ВСУ является окончательным и 
обжалованию не подлежит.

Итак, фискалы считают, что применение Норм №43 для списа-
ния ГСМ является обязательным для всех предприятий, в том числе 
сельскохозяйственных. Однако если на вашем предприятии нормы 
списания топлива утверждены внутренним документом, и во время 
проверки налоговая поставит под вопрос включение в состав рас-
ходов сумм, израсходованных на приобретение ГСМ, то, обратив-
шись в суд, вы имеете все шансы на победу.

Сергей НАУМОВ, шеф-редактор «Баланс-Агро»
Светлана МАЛЬШАКОВА, главный редактор «Баланс-Агро»
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От всего сердца поздравляем вас с Днем работника сельского хозяйства Украины! Это 
Ваш профессиональный и личный праздник, и это знаменательная дата для всей нашей 
страны. Ведь Ваш самоотверженный труд – настоящая основа благосостояния и разви-
тия общества, фундамент для подъема экономики. Вы взращиваете не только хлеб, но 
и будущее Украины. Искренне желаем Вам щедрых урожаев, успехов и свершений в Вашем 
благородном деле, благосостояния и счастья!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Это и многое другое Вы можете прочесть в ноябрьском номере журнала 
«AgroONE». Также мы рады сообщить, что подписка на 2019 год уже открыта, 
и ее можно оформить:

1. Через любое отделение Укрпочты. Подписной индекс издания 86876

2. Он-лайн на сайте журнала www.agroone.info

3. Произвести оплату в редакцию по след. реквизитам: 
Постачальник: ФОП Корнієнко Наталя Вікторівна 
р/р 26004053231376 в МФ Приват Банк м. Миколаїв МФО 326610 
54017, м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-Б, оф. 401, код за ЄДРПОУ 3000120469 
Призначення платежу: передплата за журнал, згідно рахунку №100 
За рік – 622 грн., пів року – 311 грн.

Для нашей редакции ноябрь знаменателен и тем, что в этом месяце исполняет-
ся три года журналу «AgroOne» и газете «АГРО 1». И в этом праздничном выпу-
ске мы постарались представить Вашему вниманию актуальные, интересные и 
полезные материалы. В текущем номере журнала «AgroOne» Вас ждет встреча 
с нашими ведущими авторами:

– Доктор биологических наук, с.н.с., заведующая отделом фитопатологии и 
энтомологии СГИ-НЦСС Ольга Бабаянц поделится научно-практическими ре-
комендациями по защите озимых зерновых от вредоносных организмов осе-
нью и зимой этого сельскохозяйственного сезона;

– Кандидат с.-х. наук Виктория Олейник предметно проанализирует такой важ-
нейший элемент точного земледелия, как дифференцированное внесение 
удобрений, особенности его внедрения в реальных условиях хозяйствования;

– Конструктор и изобретатель, кандидат техн. наук Леонид Фадеев раскроет 
секреты возделывания и технологию высококачественной обработки семян 
«зерна богов» - амаранта; 

– Известный публицист Сергей Чигирь рассмотрит перспективы отмены мора-
тория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и возможные по-
следствия того факта, что ЕС признало земельное законодательство Украины 
нарушающим права человека.

E-mail: agroONE@ukr.net 
Тел./факс: +38 (0512) 58-05-68, +38 (067) 513-20-35

www.agroone.info



19

о
т

  
р

е
д

а
к

ц
и

и

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

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.

 Для удобства тех, кто предпочитает зна-
комиться с материалами нашего издания 
в электронном виде, мы создали группы 
в Viber и Telegram.

Ссылка для Telegram:  
Telegram.me/AGROONE1.

Если Вы пользуетесь мессенджером Viber, 
то Вам достаточно навести объектив смарт-
фона или планшета на QR-код, чтобы присо-
единиться к группе. Так же Вы можете напи-
сать администратору нашей группы в Viber 
по тел. (050) 827-34-72, чтобы получить 
ссылку на присоединение к сообществу.

Читайте, предлагайте, делитесь своим мне-
нием с друзьями и коллегами. Уверены, что 
и в наступающем году мы будем вместе!

Команда «AgroOne»



20

и
н

т
е

р
в

ь
ю

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

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.

20

ж
и

в
о

т
н

о
в

о
д

с
т

в
о

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

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.

Нині у господарствах виникла складна 
проблема розширеного відтворення ста-
да. Придбати ремонтний молодняк в  ін-
ших господарствах (або країнах) досить 
проблематично. Саме тому необхідно ви-
користовувати власні резерви збільшення 
ремонтного молодняку.

У першу чергу необхідно дбати про збе-
реження наявного маточного поголів’я і от-
римання від нього не менше 90-98 теличок 
на 100 корів. Основним методом відтворен-
ня тварин в Україні та за кордоном є штучне 
осіменіння. І новим біотехнологічним кро-
ком, який набуває широкого комерційного 
використання, стало штучне осіменіння 
корів і телиць сперматозоїдами, які попе-
редньо розділені за Х- та Y- хромосомою.

Нині найбільшим власником патентів 
щодо технології одержання сексованої 
сперми бугаїв та її комерційного вико-
ристання у світовому масштабі є канад-
ська компанія «Сімекс Альянс», офіцій-
ним представником якої в Україні є ТОВ 
«Сімекс Альянс Україна». За даними ком-
панії, народження нащадків заданої статі 
із використанням SТ відбувається у 90-
98% випадків, а кількість відібраних спер-
матозоїдів, яка необхідна для ефектив-
ного запліднення, є меншою, ніж за умов 
звичайного штучного запліднення. За від-
повідного рівня організації кріоконсерва-
ції соломинок-пайєт, які містять сексовану 
сперму, не спостерігається втрати функ-
ціональних якостей сперматозоїдів.

Встановлено, що з використанням 
цього нового біотехнологічного методу у 
молочному скотарстві зарубіжних країн 
одержано понад 90% теличок від 100 
корів. Оскільки сексовану сперму одержу-
ють для комерційного використання лише 
від найкращих плідників, її використання 
забезпечує за короткий час підвищення 
продуктивності тварин та суттєве збіль-
шення власного ремонтного поголів’я.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Сімекс Альянс Україна» є ексклю-
зивним українським представником 
всесвітньо відомої канадської компанії 
«Сімекс Альянс Канада», яка забезпечує 
генетичну продукцію в більш як 80 країн 
світу. Прикладом ефективного викори-
стання технології можна назвати СТОВ 
«Промінь» Миколаївської області (Оста-
пенко О.М.), яке завдяки використанню 
сексованої сперми має можливість щоріч-
но отримувати понад 75% теличок у стаді. 
У ФГ «Маїс» (Хмельницька обл., Федорук 

О.А., Нетяга С.О.) відсоток запліднення сек-
сованою спермою при першому осіменінні 
складає не менше 80-83%, та отриман-
ня з них теличок - 95-98%. Астарта-Київ, 
ТОВ «Хмільницьке» (Вінницька обл.), де 
використовували сексовану сперму бу-
гая-плідника Сільвестер 3131910946 лінії 
Чіфа 1427381 голштинської породи фірми 
«Сімекс Альянс Україна». Телиць паруваль-
ного віку осіменяли у віці 14-16 місяців 
при живій масі від 350 кг. Встановлено, що 
заплідненість становила 72%. При цьому 
частка народжених теличок становила 
91%. Народжені телички мають гарний 
ріст та розвиток з живою масою 35-38 кг. 
Гарні результати отримані в ТОВ «Прогрес» 
(Кіровоградська обл.), де використовують 
сперму розділену за статтю бугая-плідни-
ка Блумфілд 3130920421 лінії Елевейшна 
1491007.65 голштинської породи фірми 
«Сімекс Альянс Україна». Вік телиць при 
першому осіменінні становить 13-15 міся-
ців. Встановлено, що заплідненість телиць 
сексованою спермою даного бугая стано-
вить 65%.
Позитивні моменти при 
використанні сексованої сперми:

• господарства можуть із високою точні-
стю прогнозувати отримання телиць, підви-
щуючи тим самим рівень управління стадом;

• використання сексованої сперми 
сприяє підвищенню рівня молочної про-
дуктивності за значно коротший період;

• можливість самостійно нарощувати 
поголів’я за рахунок власного ремонту 
стада без завезення телиць та нетелей;

• забезпечення безпеки, адже купуючи 
нових нетелей, ви наражаєтесь на ризик 
заразити своє стадо різними хворобами;

•  оскільки телички мають меншу живу 
масу порівняно з бугайцями, то викори-
стання розділеної сперми є рішенням про-
блеми важких отелів;

• отримання нащадків запланованої 
статі є додатковим джерелом доходу. За-
гальноприйнятою практикою в країнах ЄС 
є осіменіння корів у першу лактацію спер-
мою м’ясних бугаїв. Вирощування крос-
бредних телят, які добре набирають вагу, 
фінансово вигідне для фермерів.

Можливі негативні моменти:

• існує вірогідність отримання нащад-
ків незапланованої статі, не зважаючи на 
високу точність методу;

• при використанні розділеної за стат-
тю сперми очікується зменшений від-
соток запліднюваності, тому що під час 
розділення сперматозоїди можуть незнач-
ною мірою пошкоджуватися.

Якщо ви обмірковуєте 
використання сексованої сперми 
на своїй фермі, прийміть до уваги 
такі важливі фактори:

• початковий відсоток запліднюваності 
несексованою спермою;

• відсоток зменшення запліднюва-
ності при використанні сексованої сперми 
(якщо такий є);

• різницю в ціні між сексованою і несек-
сованою спермою;

• різницю в ціні між бугайцями й телич-
ками.

Сексована сперма може бути 
економічно вигідною якщо:

• ви використовуєте її тільки для 
осіменіння телиць. При цьому особливу 
увагу необхідно приділяти вгодованості 
тварин, а також наявності виразних ознак 
охоти;

• ви вже досягли високого рівня заплід-
нюваності стандартною спермою;

• ви маєте низький рівень мертвона-
роджень;

• вартість новонароджених теличок 
вища за середню.

Таким чином, використання сексованої 
сперми є технологією, за допомогою якої 
можливе не тільки отримання нащадків 
запланованої статі, але й якісно краще 
управління стадом стосовно відтворення 
та ремонту, а також створення додаткових 
джерел доходу.

A1

АНАЛІЗУЄМО ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
СЕКСОВАНА СПЕРМА ДЛЯ ОСІМЕНІННЯ

м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл. 
вул. Гостинна, 13.

Тел.: (067) 509-01-59, (067) 481-70-72
www.semexukraine.com 
E-mail: semex@ukr.net
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ВК Технополь

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

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

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

ЗПБ-14

БРН-6, БРП-9

25% компенсації

з держбюджету

Подрібнювач ПТ-6

БГ-14

СІЛЬГОСПТЕХНІКА 
від виробника
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Відділ продажу: (098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше від-
носитись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології,  
у т.ч. системи конт ролю висіву.

• швидкий доступ до всіх параметрів сис-
теми по символах на 7-ми дюймовому 
сенсорному кольоровому екрані, у ме-
талевому корпусі;

• оперативна обробка даних і відображен-
ня їх на екрані в реальному часі за рахунок сучасного програмного забезпечення;

• на екрані зображується інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, отже є мож-
ливість 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»,  
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 по-

штучно по кожній секції і сівалці в цілому;
• вимір засіяної площі;
• розподіл насіння по кожному ряду (від-

стань між насінинами);
• визначення швидкості роботи посівного 

агрегату;
• контроль відхилення фактичних показни-

ків від встановлених допустимих значень 
(«норми висіву», «двійників», «пропусків» 
та швидкості агрегату).

СКВ «RECORD»  
НА ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ:
• 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.

www.seeding.com.ua Подбай про своє...
ТОВ «Трак»

market@seeding.com.ua м. Херсон, Бериславське шосе, 2-В

A1

СКВ «REСORD»,  
У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ  
СИСТЕМАМИ, МАЄ  
НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
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1. Зробити замір: 
 - зовнішнього діаметра підшипника хрестовини D,  
 - висоти хрестовини з підшипниками Н.

2.  Визначити потужність карданної передачі.

Хрестовина Потужність Рн, кВт(к.с.)
Застосування

D, мм Н, мм 540 хв-1 1000 хв-1

22 54
12 (16) 18 (24)

Навісні сівалки, обприскувачі, розкидачі 
мінеральних добрив22,03 54,8

23,84 61,35
15 (21) 23 (31)

Причіпні сівалки, обприскувачі
17 (23) 26 (35)

28,06 73
26 (35) 40 (55)

Жниварки, косарки, обприскувачі навісні, 
сівалки причіпні і навісні27,03 74,65

35 98
35 (47) 54 (74) Жатки для збирання соняшника, кукуруд-

зи, подрібнювачі, кормозмішувачі, мульчу-
вачі, прес-підбирачі, ґрунтообробні фрези

47 (64) 74 (100)
32,015 76 38 (52) 59 (80)
34,9 106,3 66 (90) 100 (136) Грядоутворювачі, важкі ґрунтообробні 

фрези, кормозмішувачі39 118 88 (120) 139 (190)

3. Зробити замір довжини карданного валу в складеному стані Lв.min: 

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

факс: (0552) 48-52-33
www.progress-k.com.ua 

office@auto-detal.com.ua

або при відсутності карданного валу - монтажну довжину Lм:

4. Визначити тип приєднувальних кінцевих елементів: 
під шестигранник, шпонкове або шліцьове з’єднання; 
зовнішній діаметр D і кількість шліців Z.

5. Визначити наявність запобіжних муфт (обгінних, 
радіально-штифтових, зі зрізним болтом, фрикцій-
них) і ширококутних шарнірів.

6. Передати менеджеру на виробництво необхідну 
інформацію для отримання карданного валу.

ПІДБИРАЄМО КАРДАН ДО ТЕХНІКИ
D

H
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Фермер Олег Фальченко обрабатывает примерно 150 гек-
таров земли в Снигиревском районе Николаевской области. 
Регулярные засухи и подорожание дизтоплива убедили 
фермера в том, что нужно изменить подход к обработке по-
чвы. Точнее, вовсе отказаться от таковой, попробовав рабо-
тать по «нулю». В начале года в хозяйстве появился новый 
агрегат – уникальная отечественная сеялка для нулевой 
технологии СИВА НОВА СЗМ 3,6. За это время «Сива» засея-
ла полторы сотни гектар, причем засеяла отлично.

Модель СИВА НОВА СЗМ 3,6 (производитель – компания 
«КапиталПромресурс») изначально создавалась с прицелом 
под потребности небольших и средних хозяйств. Дело в том, 
что на импортных агрегатах висят такие ценники, на кото-
рые с парой сотней гектар не стоит и замахиваться. В то же 
время, по словам Олега Фальченко, стоимость «Сивы» раза 
в три ниже, по сравнению с импортными сеялками. При этом 
отечественный агрегат ничем не уступает схожим моделям 
известных импортных брендов.

- Ширина захвата моей сеялки составляет 3,6 м. Мы работа-
ем на скорости 10 км/час и спокойно засеваем по 25-27 гектар 
в день. Можно работать и быстрее, но мы не спешим, ста-
раясь все сделать как можно качественнее. Сеем «Сивой» и 
рапс, и пшеницу, и ячмень. Одновременно вносим при посеве по 
100 кг диаммофоса на 1 га. По «нулю» это особенно важно, ведь 
под основную обработку удобрения внести нельзя, - объясня-
ет Олег Фальченко.

Хотя по No-Till фермер работает первый год, однако уже 
может отметить ее очевидные преимущества. Во-первых, на 
каждом гектаре экономится не менее 20 литров топлива, а 
во-вторых, потери влаги сводятся к минимуму.

Однако более всего Олега Александровича приятно уди-
вило не только качество работы агрегата, но и работа сер-
висной службы производителя «Сивы» – компании «Капи-
талПромресурс».

- Со временем любая техника ломается. Если это происхо-
дит в поле, тогда время для устранения поломки и замены 
комплектующих летит не по дням, а по часам! Нужно срочно 
достать из-под земли нужную запчасть, ведь нужно сеять! 
У нас вышла из строя одна деталь на «Сиве». Я позвонил в 
понедельник на завод и озвучил проблему. К моему удивлению, 
на предприятии сразу признали эту поломку гарантийным 
случаем, а не мотали нервы, и пообещали выслать необхо-
димую запчасть. Самое интересное, что на следующий день 

– во вторник, она уже была у меня! Откровенно говоря, я про-
сто шокирован такой оперативностью реагирования! Ведь 
фермерам нередко приходится ожидать помощи производи-

теля неделями и даже месяцами. Да что говорить: на одном 
из предприятий мне продали бракованный культиватор, по-
том признали брак, но этим и закончилось: я даже извинений 
не получил, - рассказывает Олег Фальченко.

В числе преимуществ сеялки «Сива» Олег Александрович 
называет, кстати, простоту самостоятельного обслуживания 
агрегата, что очень удобно для простых фермеров. Не нужно 
никого вызывать или, наоборот, тащить агрегат в сервисный 
центр. Все необходимые процедуры можно произвести не-
посредственно в хозяйстве, экономя время и деньги. Впро-
чем, Олег Александрович убедился, что агрегат добротный 
и сделан на совесть, поэтому вряд ли придется говорить о 
частых ремонтах в будущем.

 - Я вот смотрю даже на качество металла – тут полно-
весные три тонны, даже больше, а конструктивно схожий 
отечественный агрегат другого производителя – весит всего 
лишь две тонны, и он, такое впечатление, что из пластмассы 
сделан. Я думаю, что производителю «Сивы» следует в даль-
нейшем продолжать развивать эту удачную модель, модер-
низировать ее, и она получит еще большую популярность. Я 
знаю, что помимо моей сеялки, в нашем регионе успешно ра-
ботает еще несколько таких агрегатов, - говорит Олег Алек-
сандрович.

Отметим, что такой агрегат как СИВА НОВА СЗМ 3,6 не 
просто доступна для любого фермерского хозяйства бла-
годаря невысокой цене и доступности комплектующих, но 
и рассчитана на работу с трактором типа МТЗ-82, который 
есть в каждом хозяйстве. Прибавим к этому качественный, 
буквально моментальный сервис со стороны производителя 

– и можно с уверенностью утверждать, что технология No-
Till сегодня доступна для каждого фермера.

«СЕРВИСА ТАКОГО УРОВНЯ Я БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕ ВИДЕЛ!»
Можно ли получить у производителя нужную запчасть  

на следующий день после телефонного звонка?

ООО «КапиталПромресурс» 69065, г. Запорожье, ул. Электрозаводская, 3 • www.siva-agro.com
Тел./факс: (061) 284-13-55, тех. отдел: (067) 618-86-60, отдел продаж: (095) 400-56-13, (096) 185-16-00

ПОДЛЕЖИТ КОМПЕНСАЦИИ ДО 40%

A1



31

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.



32

те
хн

ик
а,

 з
/

ч,
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

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

“Агро1”, №11 (34), ноябрь 2018 г.

Вполне очевидные климатические изменения послед-
них десятилетий заставляют по-новому относиться к про-
цессу посевной кампании. Весна как таковая практически 
отсутствует, что суживает оптимальное агротехническое 
«окно» для сева в разы. В частности, это означает, что агра-
риям 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 кон-
троля высева. Посевная должна пройти в максимально сжа-
тые сроки, в то же время сама вероятность просевов и дру-
гих проблем в ходе работ должна быть исключена.

На первый взгляд сегодня на рынке предостаточно про-
изводителей систем контроля высева и другой электроники, 
призванной решить эту проблему. Однако, решение этой за-
дачи не такое простое, каким может показаться. Стоимость 
импортных систем контроля высева зачастую достигает 
стоимости отечественных посевных агрегатов, которые ис-
пользуют многие фермеры. При этом их качество не всегда 
соответствует этой самой стоимости.

Отечественный рынок систем контроля высева в боль-
шинстве 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 «Мо-
нада», которая занимается разработками в этой отрасли еще 
с 1992 года. За 26 лет своего существования из маленькой 
группы энтузиастов с паяльником и осциллографом «Мо-
нада» выросла до хорошо технически оснащенного пред-
приятия со штатом более 50 человек. Практически полный 
собственный производственный цикл позволяет контроли-
ровать качество изделия на каждом технологическом этапе.

Помимо систем контроля высева для всех типов отече-
ственных и импортных агрегатов, это системы контроля и 
приборы для уборочной техники, контроля работы опры-

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 разра-
ботки новых моделей заказывают ведущие отечественные 
производители сельхозтехники. Следует отметить, что в 
отличие от аналогичных разработок других производи-
телей, системы контроля высева «Монада» не требуют 
наличия в кабине трактора дополнительных мониторов 
и свободно интегрируются с имеющимся оборудованием. 
Скажем, одним монитором можно контролировать и про-
цесс высева семян, и внесение жидких или гранулирован-
ных 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 оборо-
тов вентилятора и валов дозатора и многое другое.

Фактически системы контроля высева разработки НПФ 
«Монада» позволяют не просто добиться идеальной кар-
тины процесса посева, равно как и припосевного внесения 
удобрений, но и получить эффективный инструмент для ра-
боты в дальнейшем. Полученные во время высева данные 
можно использовать для понимания результатов урожайно-
сти культур на конкретном поле и даже участке поля, сделав 
соответствующие выводы на следующую посевную.

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

УРОЖАЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
Как провести идеальную посевную:  

системы контроля высева НПФ «Монада»

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

(044) 383-16-85, (050) 754-20-28, (0552) 42-16-85 
www.monada.ks.ua
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Модель КПА-4 имеет рабочий захват 
шириной 4 метра и отлично агрегатируется 
с тракторами типа МТЗ-82. Это позволяет 
использовать агрегат фактически в каждом 
фермерском хозяйстве, чему, в частности, 
способствует и сравнительно невысокая 
стоимость культиватора.

Конструкция КПА-4 предусматривает 
наличие трех рядов мощных стрельчатых 
лап, двух рядов пружин и трубчатого кат-
ка. Рабочие органы позволяют произво-
дить качественную обработку стерни, об-
работанной почвы или полей под парами 
на глубину от 5 до 12 см на скорости 
12 км/час. Таким образом осуществля-
ется эффективное рыхление почвы без 
пропусков и перекрытий, а также меха-
ническая борьба с сорняками. В боль-
шинстве случаев одного прохода культи-
ватора КПА-4 достаточно для того, чтобы 
сразу же запускать посевной агрегат.

Отметим добротную конструкцию 
модели производства компании «АРК-

ГРУПП». В конструкции рамы агрегата ис-
пользованы лучшие марки металла, а на 
ней установлены рабочие органы одного 
из лучших мировых производителей – ис-
панской компании Bellota.

Надежная рама, как показали много-
численные испытания культиватора, позво-
ляет долгое время обходиться без каких 
бы то ни было поломок или неисправно-
стей при эксплуатации. При этом блестяще 
реализован принцип копирования почвы, 
что позволяет сохранять плавность движе-
ния, маневренность агрегата, экономя при 
этом топливо, время и ресурс трактора.

Принцип работы КПА-4 рассчитан 
на современные требования украинских 
аграриев. В ходе рыхления почвы произ-
водится одновременное ее перемешива-
ние с растительными остатками с целью 
их скорейшей минерализации. В свою 
очередь трубчатый каток тщательно из-
мельчает остающиеся комья земли и вы-
равнивает поверхность поля. После про-

хода культиватора остается аккуратная 
выровненная поверхность с мелкокомко-
ватой структурой, что позволяет надежно 
сохранить влагу.

Наличие подобного предпосевного 
культиватора в хозяйстве позволяет го-
ворить о том, что у фермера всегда под 
рукой универсальный агрегат, с помощью 
которого можно решить целый комплекс 
задач. Во-первых, навести порядок на 
поле, покрытом умеренным количеством 
растительных остатков, где начали про-
растать сорняки и падалица. Во-вторых, 
провести качественную подготовку почвы 
к посеву, причем как осенью, так и весной. 

При этом модель КПА-4 крайне про-
ста в эксплуатации и обслуживании, и в 
Украине в постоянном наличии имеется 
достаточный запас комплектующих. В 
случае необходимости обслуживание 
или ремонт агрегата можно произвести 
буквально в каждом хозяйстве, экономя 
время и средства.

Как правильно подготовить поле к посевной
Новый 4-метровый отечественный культиватор КПА-4  

позволяет комплексно решить вопрос с предпосевной подготовкой,  
используя трактор типа МТЗ-82

Культиватор КПА-4

Відділ техніки та запчастин:
(096) 083-80-33, (066) 919-65-51, (068) 870-94-53

arkgroupp.com.ua

Представляем Вашему вниманию одну из главных и важных новинок сезона –  
ПРЕДПОСЕВНОЙ 3-РЯДНЫЙ КУЛЬТИВАТОР КПА-4!

Технические преимущества:
• Три ряда лап, два ряда гребенки,
• Трубчатый спиральный каток,
• Импортные подшипниковые узлы,
• Толщина пружины гребенки - 10 мм,

• Регулировка пружин по вертикали  
и угол атаки,

• Рама из бруса 80*80 мм толщина - 6 мм,
• Регулировка глубины за счет катка  

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

производитель 
зерноочистительного 
оборудования

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

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС АГРО

A1

Виробник сільськогосподарської техніки  
ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний ко-
ток-подрібнювач «АЯКС»! Ріжучий водоналивний 
гідравлічний коток «АЯКС» спеціально розробле-
ний для подрібнення сухих рослинних залишків, ви-
рівнювання і часткового мульчування поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчу-
вання ґрунту затримує випаровування вологи, регу-
лює температуру поверхневого шару, стримує ріст 
бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт 
органічними речовинами.
Передові технології, що використовуються при ви-
робництві котка «АЯКС», забезпечують надійну ро-
боту протягом всього терміну експлуатації.

Робоча ширина захвату, м 6

Робоча швидкість, км/год 12

Транспортна швидкість, км/год 20

Діаметр котка, мм 465 (сталь 09Г2С)

Кількість котків, шт. 3

Продуктивність, га/год 4,8-7,2

Габаритні розміри в робочому положенні:

Довжина, м 3,05

Ширина, м 6,24

Висота, м 1,02

Габаритні розміри в транспортному положенні:

Довжина, м 4,4

Ширина, м 2,39

Висота, м 1,56

Загальна маса

Без води, кг 1550

З водою, кг 1850

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

Агрегатується з тракторами класу 1,4

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 висо-
ти зрізу за допомогою навіски трактора, - універсаль-
ний коток–подрібнювач «АЯКС» задовольнить усі ці 
потреби в господарстві і продемонструє абсолютно 
новий рівень обробки ґрунту в післяжнивний період!
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» оснаще-
но сучасною гідравлічною системою складання, що 
зменшує габарити при транспортуванні, максималь-
но знижує навантаження на трактор, чим дозволяє 
зекономити кошти на пальне та утримання тракторів.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане 
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви ма-
єте на меті:
• отримати бездоганну якість подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залишків 

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

ськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використову-

ючи новітню техніку, що регулюється під Ваші по-

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

kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com

Дзвони зараз!Дзвони зараз!

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

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

Товщина основної балки (бруса), мм 8

Товщина стійок з накладками, мм 9

Робоча швидкість руху, км/год 15-20

Робоча ширина захвату, м 2/3/6/9/12

Продуктивність, га/зміна До 100

Вага, кг 1250

Обслуговуючий персонал, чол. 1 (тракторист)

АЯКС АГРО

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

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

БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК  
У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!
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ТЕХНІКА НАШОГО ВИРОБНИЦТВА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН ТА ДСТУ ISO 4254-1:2012, ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУ 2189-90, ГОСТ 12.2.003-91

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

ПІДЙОМНИК НАВІСНИЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПНУ-1,3 "СВАРОГ"
ПОЛЕГШЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ завантаження розкидачів 
мінеральних добрив мішками типу "Big-Beg". 
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ (сільське господарство, ремонтні 
майстерні, будівництво та інше). 
СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ на механізацію - агрегатування 
з розкидачем мінеральних добрив на одному тракторі 
тягового класу 1.4-3.0 одночасно.

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.

•  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.

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧ БУНКЕРНИЙ ЗНБ-120

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

• 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.

Гарантія на техніку - 12 місяців!

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

•  АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ 
     (розроблена система оптимізаціі).

•  БЕЗШУМНИЙ М0Т0Р-РЕДУКТ0Р

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

ЗАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДІВ 
з висотою складування до 8 м. 

ВИСОТА КИДАННЯ - від 6 м.
ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ ЗЕРНА до 22 м. 

МЕХАНІЧНЕ ПЕРЕЛОПАЧУВАННЯ 
(перебуртовка) зерна та формування 
високих бортів (сепарація з відділенням легких домішок).

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

ДОЗАТОР «CONTROL-150»

РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РМД-1200

3РУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ШВИДКІСТЬ, ЕКОНОМІЯ

компактний пристрій для розвантаження 
посівного матеріалу та мінеральних 
добрив з мішків типу Big-bag
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Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи 
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Генеральне представництво 

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562; 
067-409-32-92; 
Зап.частини: 04597-96-511; 
067-459-94-22;

Продаж двигунів: 044 206-52-18; 

Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua

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

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

3. Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні оригінальні за-
пасні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

4. 100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів: склад виробника DEUTZ AG 
- склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих 
органів).

5. Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).

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

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

8. Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.

9. Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).

10. Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, 
якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.

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

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

A1
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Вначале о терминах. Слово «зернобобовые» (англ. - 
pulse) происходит от латинского pulse, что означает «густая 
каша из полбы, бобов или кукурузы».

Бобовые – это растения, плоды которых вызревают в 
стручках. Зернобобовые относятся к семейству бобовых, 
используются только для обозначения сухих семян.

Зернобобовые культуры занимают в мировой агротех-
нологии заметную роль. Под них отводится не менее 15% 
всех сельхозугодий. И это понятно, ибо зернобобовые су-
щественно превосходят зерновые культуры по доле белка в 
них и удачно сочетаются в севообороте, оставляя после себя 
в почве аммонийный азот, зафиксированный из воздуха.

Как известно, белок является основой жизни. Сегодня 
коммуникационные технологии формируют восприятие на-
шей планеты под названием Земля как единого дома, в ко-
тором живут такие разные и такие одинаковые люди. Разные 
по многим признакам, а одинаковые по одному – необходи-
мости сбалансированного питания для активной и здоровой 
жизни. Именно так в трактовке ООН определяется толкова-
ние «Продовольственная безопасность»: «это период, когда 
человечество в любое время имеет физический и экономи-
ческий доступ к достаточному количеству безопасной и по-
лезной пищи, которая отвечает всем требованиям по сба-
лансированному питанию для активной и здоровой жизни».

Лечебные свойства зернобобовых культур известны 
давно, но только последние научные клинические иссле-
дования, подтвердившие значение полезных для здоровья 
компонентов зернобобовых культур, способствовали при-
знанию их как продуктов здорового питания нашего века. За 
последние двадцать лет результаты исследований показали, 
что продукты на основе зернобобовых культур обладают 
свойством укреплять здоровье. Во многих странах продукты 
из зернобобовых культур включены в ежедневный рацион 
питания. В основе такого предпочтения, прежде всего, рас-
тительный белок.

Уважаемый читатель, в повседневной жизни мы редко 
задумываемся о том, что наше здоровье находится в абсо-
лютной зависимости от того, что мы употребляем в пищу. 
На мой взгляд, этому есть объяснение. Организм сам дает 
сигналы о дефиците того или иного компонента для нор-
мального функционирования. Видимо, этим обусловлена 

потребность в разнообразии наших предпочтений в еде. 
Тем не менее, стремление к продлению той части жизни, 
которая позволяет активно действовать без ограничения, 
обусловленного физическим состоянием, требует высокой 
культуры питания. Здесь полностью полагаться на приро-
ду нельзя.

Природа заложила программу развития человека и его 
окончательного формирования лишь до возраста 23-24 года, 
т.е. до возраста, гарантирующего сохранение человеческой 
популяции. С этого возраста природа отпускает человека в 
«самостоятельное плавание» и плавание это – его старение. 
Как он организует свою последующую жизнь, какой выберет 
путь этого плавания, как сможет противостоять необрати-
мому процессу старения, во многом зависит от самого чело-
века. Достаточно сказать, что в Японии продолжительность 
жизни 80-90 лет, а в Ботсване и Мозамбике - 35-40 лет.

По мнению ученых, причина 85% болезней человека 
связана с неправильным питанием. Причем неправильное 
питание усугубляет как «болезни цивилизации» - ожирение, 
атеросклероз, желчнокаменные болезни, высокое кровяное 
давление, так и болезни, предпосылки к которым накапли-
вались в течение всей жизни человека – диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, катаракта, глаукома, рак, болезни 
мозга и нервной системы. Неудивительно, что сегодня рост 
образовательного уровня, доступность к целевой информа-
ции способствуют пониманию значимости рациона питания 
в жизни человека.

ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ 
ПРИВОДИТ К РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ  
И СНИЖ АЕТ ВОЗМОЖНУЮ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.

Применительно к отдельному человеку вряд ли есть 
такие исследования, ибо они требуют времени длиною в 
жизнь. А вот в масштабах страны, в которой культура потре-
бления белковых продуктов отсутствует в течение, практи-
чески, 100 лет, по сравнению с другими странами, в которых 
эта культура присутствует, разница в продолжительности 
жизни, прежде всего, мужчин, заметна.

Специалисты отлично понимают, какой букет болезней 
несет белковое голодание. Мне могут сказать: «Наши пред-

ЗЕРНОБОБОВЫЕ  
КУЛЬТУРЫ –  
СПРОС РАСТЕТ

Уважаемый читатель, в этой статье речь пойдет о нишевых культурах, к которым соя не относится, т.к. 
по валовому производству в мире она на четвертом месте с объемом около 340 млн тонн в год. Но по-
скольку соя относится к бобовым культурам, то я позволил часть материала использовать из ранее опубли-
кованной книги «Соя – культура XXI века», главы, которой публикует журнал «AgroONЕ». Материал этот 
характеризует общие вопросы, касающиеся зернобобовых культур в целом.

A1
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ки жили как-то и ничего». Да нет, «чего» - средняя продол-
жительность жизни еще в начале XIX века составляла 36 лет 

- столько, сколько сегодня составляет в некоторых племенах 
Африки и Океании при их хроническом белковом голодании.

В Украине, как и в других странах бывшего СССР, не-
сколько поколений граждан выросли и ушли из жизни, не 
получая требуемого количества белковых продуктов в ра-
ционе питания. Не хочу абсолютизировать, но продолжи-
тельность жизни мужчин в Украине и России чуть превышает 
60 лет, что гораздо меньше, чем не только в Японии, Канаде, 
США и ЕС, но и меньше, чем в Китае, Индонезии и Индии. 
Есть о чем задуматься.

Стратегически задача понятна – увеличение доли белко-
вых составляющих в рационе питания людей. Речь, прежде 
всего, идет о белке растительного происхождения.

Сегодня производство зернобобовых культур в мире 
составляет около 370 млн тонн, доля белка в составе кото-
рых 140 млн тонн. Это значительно больше, чем в продуктах, 
включающих мясо, молоко, яйца, рыбу и морепродукты. И, 
тем не менее, дефицит белка в рационе питания человека 
существует, что предопределяет рост производства зерно-
бобовых культур.

Доля белка в семенах зернобобовых культур имеет важ-
ное значение. На рисунке 1 приведено сравнение доли бел-
ка в различных бобовых культурах. Характерно то, что при 
разных значениях доли белка в бобовых культурах и коли-
чество аминокислот в 100 г белка практически одинаково. 
Суточная потребность в белке для человека составляет 70-
100 г. Недостача белка в рационе питания приводит к на-
рушению обмена веществ, расстройству нервной системы, 
снижению иммунитета. В связи с этим необходимо знать, что 
белки из зернобобовых культур являются более ценными по 
сравнению со злаковыми культурами.

Второе важное преимущество зернобобовых культур 
– это способность усваивать молекулярный азот воздуха и 
преобразовывать его в форму аммонийного азота, который 
легко усваивается растениями.

В живой почве идет активная жизнь. Корневые системы 
растений выделяют физиологически активные вещества, в 
том числе углеводы, органические кислоты, различные ви-
тамины и т.п. Все это составляет основу пищи микроорга-
низмов. В свою очередь, микроорганизмы, активно размно-
жаясь в объеме корневой системы растений, способствуют 
лучшему усвоению питательных веществ растением. Это 
взаимосвязано, ибо сильное растение выделяет больше пи-
тательных веществ для жизни микроорганизмов. Микориз-

Рис.2. Общий вид семенного завода для любых с/х культур

 
Рис.1. Доля белка в бобовых культурах  

и количество аминокислот в 100 г белка
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ные грибы при этом, вообще, формируют нитеобразующие 
системы, прикрепленные к корням растений для транс-
портировки к ним питательных веществ из объема почвы, 

располагающегося далеко за объемом корневой системы 
растения. Такой симбиоз полезных микроорганизмов и 
растений является защитой от патогенов в почве, преду-
преждая растения от болезней. Именно этому симбиозу че-
ловек обязан своим появлением на Земле и последующей 
жизни на ней.

Переоценить роль зернобобовых культур в деле восста-
новления плодородия почвы трудно. Пахотное земледелие 
нарушило биологическую жизнь почвы, формировавшуюся 
сотни миллионов лет до появления человека на Земле, тем 
самым значительно уменьшило долю гумуса в почве. Выход 
только в пересмотре соотношения использования химиче-
ского и биологического азота в пользу последнего. Биоло-
гический азот – это и есть переработанный азотфиксиру-
ющими микроорганизмами молекулярный азот атмосферы 
в форму легкоусвояемого растениями аммонийного азота. 
Увеличение доли биологического азота с одновременным 
уменьшением химического без снижения урожайности (а 
может и с повышением) - не только мощный экологический 
фактор, но и энергетический – из всех энергозатрат, прихо-
дящихся на с/х, 25-30% приходится на производство хими-
ческих азотных удобрений.

К сожалению, зернобобовые культуры относятся к легко 
травмируемым культурам. Именно поэтому те хозяйства, ко-
торые выращивают зернобобовые культуры на зерно, и, тем 
более, на семена отдают предпочтение не травмирующим 
машинам и устанавливают семенные заводы, которые гото-
вят семена по щадящей пофракционной технологии (рис.2).

Из всего вышесказанного легко прогнозировать даль-
нейший рост производства зернобобовых культур и про-
дуктов питания из них.

С уважением, к.т.н., 
доцент Фадеев Л.В.
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A1ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯНВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА И СЕМЯН

 
Как увеличить прибыль с помощью влагомера:

Контролируйте время сбора урожая и
подсушивайте зерно самостоятельно 

до получения оптимального значения влаги! 

Точность измерения 0.3%

Большой список культур
Меню на русском языке

Произведен в Дании

Наплечная сумка

2 года гарантия

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

ТЕХНОТЕСТ
Доставка по всей Украине!

ФармПРО

с размолом
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КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

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

www.progress-k.com.ua

ХЕРСОН
ПРОГРЕС

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


