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155 000 грн.

від 63 000 грн.
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4Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

ПРАВОВА ДОПОМОГА
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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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
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A1

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, виро-
щую соняшник та кукурудзу за тради-
ційною технологією. 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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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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ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» Сайти: af-npp-agromir.prom.ua, agromir-harkov.all.biz 
Телефони: 050-401-95-04; 067-531-02-67

Зараз, мабуть, не знайдеться жодного фермера, який хоча б 
раз не застосовував гербіциди імідозалінової групи (Євро-Лайтнінг, 
Каптора і т.п.) у своїй практиці. У кожного вже сформувалась своя 
думка, але ж і ми хотіли поділитись своїм досвідом.

Використання цієї технології обов’язково:
по-перше, при засміченості ґрунту насінням вовчка (тобто, 

якщо у Вас вже були в минулих роках проблеми на цій площі). На-
сіння вовчка зберігає життєздатність від 7 до 20 років. Кожний рік 
цей паразит соняшника мутує, з’являються нові раси, більш агре-
сивні, і що буде з Вашими посівами соняшника у майбутньому, од-
нозначно ніхто не відповість. Використання гібридів, більш стійких 
до нових рас вовчка, виправдовується тільки в тому випадку, якщо 
уражених рослин в минулому на цьому полі було менше 20%. Крім 
того, наші особисті випробування вже довели, що більшість гібри-
дів, заявлених селекціонерами, як стійкі до відповідних рас вовч-
ка, – насправді рекламний трюк. Для того, щоб виводити гібриди зі 
стійкістю до конкретної раси вовчка, селекціонеру потрібно мати 
хоча б тестер – гібрид для порівняння, який уражується цією расою 
вовчка і не уражується іншою. Цих тестерів ніхто не має, тому і 
довіряти рекламі не потрібно.

по-друге, при засміченості поля деякими видами бур’янів, які 
сходять пізно, але ж все рівно успішно конкурують з культурною 
рослиною (наприклад такі, як амброзія (лат. Ambrósia), дурнишник 
(лат. Xanthium)).

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ. Зазвичай гербіцид при цій техно-
логії використовують у фазі соняшника 2-4 пари справжніх листків. 
На наш погляд, правильно вносити гербіцид пізніше – у фазі 6-8 
справжніх листків по наступним причинам:

- насіння вовчка проростає, реагуючи на відповідні виділення 
кислот рослиною соняшника. Ураження коренів починається у фа-
зах розвитку рослини від 6-8 пар справжніх листків (до речі, щоб 
переконатися, є у Вас проблеми з посівом, або ні – вирвіть декілька 
рослин у різних кінцях поля: на уражених рослинах повинні бути 
потовщення (бульби) – це майбутні рослини вовчка);

- гербіцид контролює бур’яни на протязі 3-4-х тижнів. Після 
припинення дії гербіциду, якщо його вносити у фазі 2-4-х пар лист-
ків, соняшник ще не встигає закрити рядки, і бур’яни встигають ви-
рости та пригнітити товаровий посів;

- внесення будь-якого страхового гербіциду – це завжди стрес 
для культурної рослини, який веде, в кінці-кінців, до деякого зни-
ження врожаю. Внесення гербіциду на ранніх стадіях більш шкодо-
чинне для рослини, ніж на пізніх.

Але ж при більш пізньому використанні гербіцидів імідозалі-
нової групи бур’яни вже переростають. Не вирішує проблему навіть 

застосування максимальної дози гербіциду – 1,2 л/га. Вирішення 
цієї проблеми – додаткове використання ґрунтових (досходових) 
гербіцидів, як при класичній технології вирощування. З нашого до-
свіду найкращими є бакова суміш діючих речовин ацетохлор + про-
метрин. Або, якщо гібрид соняшника має невисоку стартову швид-
кість росту або легкі ґрунти – суміш S-метолахлор, або пропізохлор 
+ тербутилазин.

Поєднання використання ґрунтових гербіцидів зі страховими 
є більш дорогим задоволенням, але ж економічно виправданим, з 
додатковою прибавкою врожаю до 30%.

ВИБІР ГІБРИДУ. Спочатку трохи цифр. Перші стійкі до імідо-
залінонів рослини соняшника були знайдені в 1996 році у штаті 
Канзас (США).

У 2006 році до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, був внесений гібрид Рімісол, який став 
першим зареєстрованим іноземним гібридом соняшника, стійким 
до Євро-Лайтнінгу.

В 2013 році за рахунок одного батьківського компонента 
(батьківської форми) був створений перший вітчизняний гібрид со-
няшника Ліміт, стійкий до гербіцидів імідозалінової групи. Але ж, 
оскільки успадкування стійкості до цих гербіцидів контролюється 
двома генами, один з яких носить напівдомінантний тип успадку-
вання, а повна стійкість може бути досягнута тільки в домінантній 
гомозиготі, тобто тільки коли обидва батьківських компонента є 
носіями цих генів (по даним американських вчених Bruniard J.М. і 
J.F. Мiller, 2001 р.), на даному гібриді спостерігалась загибель від дії 
гербіцидів на рівні 30-40% рослин в товарових посівах.

Зараз вже є достатній вибір гібридів соняшника під технологію 
Clearfield. Але ж, як Ви зрозуміли, потрібно обирати гібрид, де оби-
два материнських компонента (материнська і батьківська) повинні 
бути стійкими до Євро-Лайтнінгу, та внесені до Реєстру після 2006 
року для іноземних, і після 2013 року – для вітчизняних гібридів.

Наша компанія також веде власну селекційну роботу. На да-
ний час ми вже створили і випробували низку гібридів, які зараз 
передаємо на Державне сортовипробування. І вже на посів у 2019 
році можемо запропонувати експериментальні партії своїх нових 
гібридів:

- під технологію Clearfield – гібриди Торук і Беркана, які відріз-
няються швидким початковим ростом, високою урожайністю, по-
сухостійкістю і олійністю, швидким достиганням і висиханням за 
рахунок тонкого кошика;

під класичну технологію – гібрид Презент, який відрізняється 
підвищеною стійкістю до зниження агрофону, стресових умов, бід-
них ґрунтів, придатний до посіву соняшник по соняшнику. 

НАСІННЯ СОНЯШНИКА ВІД ВИРОБНИКА
17 років на ринку насінництва

Гібрид
Урожай, 
реально 
отриман.

Особливості
Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)

фракція 
2,6-3,0 мм

фракція 
3,0-4,0 мм

фракція 
4,0-5,0 мм

Віват 43 стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

70 000 
(400 - 1 п.о)

130 000  
(1100 - 1 п.о)

150 000  
(1600 - 1 п.о)

Базальт 47 високі темпи росту, інтенсивного типу

Селянин 43 високоолійний, пластичний, невисокий, стій-
кий до вилягання

Арциз 40 підвищена витривалість до зниження агрофону
70 000 

(400 - 1 п.о)
120 000 

(1100 - 1 п.о)
130 000 

(1450 - 1 п.о)Сучасник 41,1 для низьковитратних технологій вирощування

Презент 45 стійкий до кореневих гнилей

Торук 36,5 пластичний, технологія Clearfield
700 - 1 п.о. 1600 - 1 п.о. 2000 - 1 п.о.

Беркана 40,5 потужний, технологія Clearfield

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2019 рік

Особливості застосування технології Clearfield в посівах соняшника
(погляд виробника)

A1
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При подъезде к территории бывшего суперфосфатного завода, 
на фоне разрушенных корпусов и терриконов производствен-
ных отходов былого производства, напоминавших волны вспу-
ченного моря, вырисовывалось белое, как корабль, здание со 
знакомой эмблемой компании Agrovit Group.
На въезде на территорию завода меня встретил коренастый, 
крепкого телосложения, моложавый улыбающийся мужчина.
 – Владимир Павловский, – представился учредитель  
и руководитель компании, и пригласил следовать в офис.
За коротким чаепитием, узнав цель моего приезда, Владимир 
Юлианович предложил экскурсию по предприятию. Мы шли по 
обширной заводской территории, по которой двигались авто-
мобили, погрузчики и при этом соблюдалась чистота и порядок.
В цехе гранулирования сульфата магния и сульфата аммония 
Владимир Юлианович пояснил, что гранулированные удобре-
ния начали производить 3 года назад и они пользуются повы-
шенным спросом на рынке. Производство их ежегодно нара-
щивается. В текущем году их произвели 25 тыс. т, а в 2019 году 
планируется увеличить производство до 65 тыс. т. Затем мы 
посетили цех производства жидких удобрений.
В просторном цехе красовались 2 реактора, в которых совер-
шаются все «таинства» превращения многих веществ в удобре-
ния «Нановит».
 – Имеющееся оборудование позволяет производить свыше 2 
млн л удобрений, но в связи с повышенным спросом мы расши-
ряем мощности до 6 млн л в год.
Мы проходили по складскому помещению хранения готовой 
продукции, где красовались знакомые красные канистры с ми-
кроудобрениями.
Меня поразила не только огромная территория цехов, склад-
ских помещений, но и их примерное санитарное состояние.
 – А теперь приглашаю в наш мозговой центр – лабораторию. 
Над колбами и пробирками, наполненными разноцветными 
жидкостями, «колдовали» лаборанты, то и дело поглядывая 
в нашу сторону. За компьютером работали начальник отдела 
аналитического обеспечения и программирования урожаев, 
кандидат с/х наук Елена Викторовна Сереветник и старший 
химик-лаборант Юлия Виталиевна Иванова. Елена Викторовна 
вкратце ознакомила меня с работой коллектива, научно-иссле-
довательской деятельностью и похвасталась новым приобре-
тением – импортной агрохимлабораторией. «Это уникальная 
лаборатория закуплена в США и не имеет аналогов в Украине», 

– сказала она.
Мне сразу было трудно понять, зачем предприятию, производя-
щему удобрения, потребовалась такая дорогая лаборатория для 
исследования почв, но Елена Викторовна внесла ясность в мои 
догадки. Оказывается, в компании имеется еще отдел полевых 
испытаний и внедрения инновационных технологий, который 
возглавляет кандидат с/х наук Сергей Иванович Бабий. Эта ла-
боратория позволяет автоматически отбирать по 15-20 образцов 
почвы на участках поля от 3 до 15 га и выполнять анализ об-

разца по 75 показателям за считанные минуты. По результатам 
многочисленных анализов составляются картограммы полей и 
на их основании разрабатываются оптимальные схемы питания 
растений. 
Кроме того, проводится большая научно-исследовательская ра-
бота по изучению влияния удобрений «Нановит» на урожайность 
и качество с/х продукции. Для этого ежегодно закладывается 
много опытов в разных регионах страны и на разных с/х культу-
рах. По результатам этих испытаний и агрохимической диагно-
стике почв и растений разрабатываются рекомендации по эффек-
тивному применению удобрений «Нановит» в агротехнологиях.
Возглавляет эти направления работы компании заместитель 
директора по научной работе кандидат с/х наук Олег Михай-
лович Венедиктов.
 – А сейчас приглашаю в цех здоровья – спортзал. Мы вошли в 
комнату с различными гимнастическими снарядами, словно в 
фитнесклубе.
 – У работников работа монотонная, вот и приходится разми-
наться, – резюмировал директор. – А теперь в кабинет, – шут-
ливо скомандовал он.
Распорядившись подать чай, он пригласил к столу. А я тем вре-
менем рассматривала кабинет. Вместо привычных портретов 
власть имущих, была икона и украинско-польская атрибутика. 
Уловив мой пытливый взгляд, с улыбкой произнес: «Это потом».
 – Владимир Юлианович, скажу прямо, я не ожидала увидеть 
такое масштабное современное производство. Ведь когда го-
ворят о средних и малых предприятиях, то кажется, что они 
размещаются в каких-то подсобках, подвалах и это, к сожале-
нию, имеет место, а у вас... Сколько лет Вы шли к этому, с чего 
начинали. Не с рейдерства, надеюсь?
 – Начинал я с «нуля», с чистого листа бумаги. Это был 2001 
год, когда я посетил польскую компанию «Экоплон» — крупно-
го европейского производителя микроудобрений. О примене-
нии их в агротехнологиях украинские аграрии только слышали. 
Я понял, что это перспективное направление и создал малое 
предприятие «Экоплон-Украина», которое начало поставлять 
микроудобрения нашим с/х производителям.
 – Трудно было завоевывать рынок, ведь конкуренция на рынке 
требует гибкости, упорства? Как Вы справлялись?
 – Если говорить честно, то и рынка не было, и покупателей 
было не густо.
 –  Но было какое-то событие, которое дало толчок развитию 

этого бизнеса?
 – Я бы привел пример первого семинара (теперь это День Поля) 
в ФХ «Аннушка» Первомайского района на Николаевщине. Он на-
зывался «Внедрение элементов европейской технологии в расте-
ниеводстве на полях фермерского хозяйства «Аннушка». Органи-
заторами семинара была фирма ООО «Югсемсервис», ее директор 
Иванчук Андрей Николаевич и его отец агротехнолог-консультант 
Николай Дмитриевич, Валентина Николаевна и Виталий Федоро-
вич Максименко — собственники хозяйства, и «Экоплон-Украина». 
О том как работали в хозяйстве с микроудобрениями, была целая 

Владимир Павловский – бизнесмен,  
меценат и компания Agrovit Group

Публикуемые в нашем издании 
материалы о микроудобрениях 
«Нановит» Польско-Украинской 
компании Agrovit Group 
вызвали повышенный 
интерес к ее продукции у 
многих читателей. Мы решили 
ознакомиться с этой компанией, 
ее производственной базой, 
руководством и трудовым 
коллективом. С этим заданием 
наш корреспондент отправился 
в г. Винницу.

A1
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телепередача. Благодаря большой численности приглашенных 
аграриев Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской 
областей, которые наглядно убедились в эффективности микроэ-
лементных подкормок с/х растений, как говорят, телега покати-
лась. Объем продаж быстро набирал темпы.
 – Интересный факт. Вы начинали работу с ныне известной 
фирмой ООО «Югсемсервис», которая занимает лидирующее 
положение в рейтинге малых предприятий Украины пять лет 
подряд, а тогда как Ваш выбор упал на нее?
 – Она тогда тоже была известной фирмой как дистрибьютор не-
мецкой компании КВС. Этих людей знали многие аграрии и поло-
жительно о них отзывались. А свел нас случай, как обычно бывает.
 –  И ваши взаимоотношения продолжаются?
 – И довольно плодотворные, и я очень ценю этих людей.
 –  А как Вы решились отпочковаться от «Экоплона»?
 – Мы не отпочковывались. Мы с польскими коллегами создали 
новую, ни от кого не зависящую компанию «Agrovit Group». У нас 
свой путь, свое ноу-хау, свои принципы и амбиции.
 – А в чем эта разница? И почему возникла необходимость 
создавать новое предприятие, вкладывать большие средства, 
если деятельность «Экоплон-Украина» была успешной?
 – На это были причины экономические, технологические и во-
обще приходит время, когда дети от родителей уходят. Напри-
мер, резко возросли затраты на логистику и возить 70% воды в 
удобрениях стало невыгодно. Ведь разницы между водой Вис-
лы и Буга нет.
Кроме того, погодно-климатические условия Польши и евро-
пейский стран значительно отличаются от наших. Даже в Украи-
не Северо-Запад, Центр и Юго-Восток значительно отличаются, 
а поэтому нужны разные составы и свойства микроудобрений. 
Производители из европейских стран подвержены консерва-
тизму и не так быстро реагируют на меняющуюся конъюнктуру. 
Да, они производят качественную продукцию, ну и ладно. Но то, 
что вчера было хорошо, сегодня не очень Что подходит для них, 
то для нас не очень.
 – А Вы учитываете эти особенности? Что нового в Ваших про-
дуктах.
 – Безусловно, одно из качественных отличий от подобных про-
дуктов – это наш уникальный многофункциональный биоак-
тивный антистрессовый комплекс NANOAKTIV, разработанный 
лучшими европейскими специалистами в области физиологии 
растений, биологии, биохимии и агрохимии, с которыми мы 
плодотворно сотрудничаем.
 –  В чем особенность этого комплекса?
 – Кроме высокого коэффициента стабильности хелатов, ком-
плекс обладает и другими важными свойствами. Благодаря на-
личию в нем незаменимых аминокислот, адаптогена, гуминовых, 
фульвовых кислот и фитогормонов, а также адьюванта-прилипа-
теля, удобрения обладают высокими антистрессовыми, стимули-
рующими и защитными функциями, что повышает их эффектив-
ность и уменьшает затраты на удобрения.
 – А почему «Агровит Груп» Вы назвали компанией?
 – Потому что кроме заводов по производству удобрений в 
компанию входит ООО «Интерагротех» – производитель ком-
бикормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, а также 
ООО «Пятачок» – маточник на 1240 голов свиноматок.
ООО «Интерагротех» находится в с. Гавришовка под Винницей. 
Установленное немецкое оборудование работает бесперебойно 

и управляется компьютером. Состав комбикормов, их рецепту-
ру разрабатывают польские специалисты. На предприятии в год 
производится свыше 60 тыс.т высококачественных комбикормов.
Последний объект компании – ООО «Пятачок». Помещениям, где 
содержатся свиноматки, родильному отделению позавидовали 
бы многие родильные дома. Идеальная чистота, свежий воздух, 
тепло, специальный микроклимат — красота! В таких же усло-
виях весело резвятся чистенькие поросята. Ферма рассчитана 
на 1240 свиноматок. В год можно получить свыше 34 тыс. голов 
поросят. Производство комбикормов и содержание фермы на-
ходятся под контролем польского профессора Дариуша Котары.
 – Владимир Юлианович, по секрету, сколько вложено денег в 
развитие Вашей компании?
 – Около 9 млн евро.
 – А спонсировал кто?
 – По секрету скажу: спонсировалось из карманов учредителей. 
Все что зарабатывали, вкладывали в развитие компании, в оф-
шоры не перекачивали. Кроме того, часть денег я тратил на ме-
ценатство. Как депутат райсовета в своем округе я вкладывал 
деньги в строительство сельского стадиона, реконструкцию ко-
стела и церкви, строительство детского садика в с. Гавришовка. 
А частично деньги также «выбивал» из бюджета. Важный для 
меня проект по реконструкции и открытию субботне-воскрес-
ной польской школы, в которой дети изучают польский язык, 
культуру и также есть детский польский хор. Мы ежегодно ор-
ганизовываем поездки учеников школы по городам Польши, 
где проходят дни Украины. Помогает мне в этом жена Светлана 

— заслуженная артистка Украины. Такие мероприятия высоко 
ценятся в Польше. На меценатство ежегодно тратится по 1.5- 
2 млн грн. собственных средств.
 – Владимир Юлианович, а почему Вы не рекламируете свой 
бизнес, свою меценатскую деятельность, ведь это же заслужи-
вает всеобщего признания и подражания другими бизнесмена-
ми, если не оценки государственными органами?
 – А мы что сегодня делаем, разве не рекламу? Я же не ради 
наград, похвалы все это делаю, а потому что мое жизненное 
кредо — делать добро и себе и людям. И от этого получать удо-
вольствие.  Нас многие знают. Мы работаем с такими крупней-
шими агротехнологами как «Мироновский хлебопродукт», ООО 
«АгроМВ», компания «Укрлендфарминг», ООО «Эпицентр Агро», 
ООО «Мрия», ООО «АМГ-Агрохолдинг», ООО «Оскар Агротрейд», 
а также сотнями средних и мелких фермерских хозяйств.
По дороге домой я долго размышляла, почему в жизни так 
устроено, что одни гребут все под себя, «пилят» бюджет по кар-
манам, «отжимают» бизнес, а делятся заработанными деньга-
ми с обществом без всякого принуждения лишь немногие. По-
чему вопреки взаимным обвинениям некоторыми политиками 
обеих стран о пережитых трагедиях давно минувших лет, тут 
детьми плетутся тонкие нити дружбы, взаимопонимания, ува-
жения к культуре и традициям двух славянских народов. И это 
благодаря таким людям, как Владимир Юлианович Павловский 

— человеку, бизнесмену, меценату, полного добра и скромности.
P. S. За большие заслуги в укреплении украинско-польских деловых 
и культурных отношений Павловский В. Ю. удостоен почётных 
званий: «Заслуженный для сельского хозяйства Польши» – 2006 г., 
«Заслуженный для культуры Польши» - 2011г., «Лауреат награды 
города Кельце» - 2017 г. (единственному из иностранцев).

Корреспондент Наталья Весна

г. Винница, ул. Фрунзе, 4 (территория «Химпром»). (0432) 55-61-95, (097) 330-62-44. www.nanovitagro.eu
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Щороку українські фермери стикаються з черговим ви-
бором найбільш маржинальної культури для вирощування. 
Адже від цього залежить успішність господарства на подаль-
ший рік. Обачливий господар заздалегідь враховує наступні 
фактори: можливість збуту вирощуваної культури, затрати на 
вирощування, ґрунтово-кліматичні умови, можливі погодні 
стреси та інші фактори, що впливатимуть на рентабельність. 
Також не останнім фактором успішного завершення виробни-
чого циклу є реалізація готової продукції за вигідною ціною, 
що не завжди вдається через її мінливість. Розумне зменшен-
ня собівартості вирощуваної рослинницької продукції стає як 
ніколи важливим.

Суттєву частку витрат формує вартість посівного матеріалу, 
яка складає, в залежності від гібриду, 5-20%. Левову частку рин-
ку посівного матеріалу в Україні заполонили міжнародні компанії, 
світові бренди. Саме за бренд, а не за насіння, як правило, пере-
плачують більшість господарств, закуповуючи посівний матеріал. 
І тільки найкмітливіші аналізують врожайність та продуктивність 
гібридів від різних виробників, обираючи кращий за доступну 
ціну. Таким чином, у весняний період акумулюють додаткові ко-
шти, які можна інвестувати в добрива та засоби захисту.

То яка ж культура забезпечить фінансову стабільність госпо-
дарства та як обрати оптимальний гібрид для свого господар-
ства?

Небезпідставно «царицею полів» обрано кукурудзу. Ця 
культура не підведе: вона добре зберігається, її завжди можна 
продати, і головне – розрахувати інвестиції у її вирощування та-
ким чином, щоб отримати прибуток навіть на невисокому агро-
фоні. Хоча з цього моменту і починається мистецтво агронома і 
мистецтво керівника господарства, які повинні підібрати гібриди 
та технологію таким чином, щоб не просто отримати високий 
врожай, а ще й на ньому заробити.

При виборі посівного матеріалу варто звернути увагу на 
гібриди кукурудзи селекції вітчизняних науковців, і головна 
причина - це поєднання помірної ціни насіння та висока про-
дуктивність гібридів.

Хотілося б привести успішний досвід вирощування гібриду 
кукурудзи ВН 63, оригінатором якого є Всеукраїнський науко-
вий інститут селекції. Гібрид внесено до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2015 році, 
та вже за 3 роки вирощування у товарних посівах зайняв топове 
місце по запитам при закупівлі посівного матеріалу.

ВН 63 – це середньоранній простий гібрид кукурудзи з ФАО 
280, для зернового та силосного напрямків використання. При 
створенні цього гібриду батьківськими формами стали стабіль-
ні, з високою комбінаційною здатністю лінії, які забезпечували 
високі показники урожайності в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах вирощування. ВН 63 щороку показує високу та стабільну 
врожайність, рослини мають потужне стебло, високу стійкість 
до полягання, підвищену толерантність до посушливих умов, 
що забезпечує його стабільність. Результати випробування та 
вирощування в товарних посівах підтверджують, що цей гі-
брид придатний для посіву в усіх зонах при різних технологіях 
(класична, мінімальна, нульова), добре реагує на високі дози 
добрив. Свідченням цього є збільшення посівних площ гібриду 
ВН 63, та отримання високих показників врожайності в різних 
областях України. Для прикладу, у порівнянні з 2016 роком, у 
2017 році посівні площі зросли на 20%, а у 2018 – ще на 30%.

Середня врожайність гібриду по Україні за роки вирощуван-
ня становить 9,8 т/га, а ціна його вдвічі привабливіша ніж ціна 
гібридів з аналогічними показниками іноземного виробництва. 
Вологість зерна на момент збирання врожаю знаходиться в ме-
жах 14-18%. За сприятливих умов вирощування, забезпечення 
необхідних норм живлення гібрид ВН 63 може забезпечити вро-
жайність на рівні 15 т/га.

Станом на сьогодні, вже є перші дані по отриманій врожай-
ності гібриду кукурудзи ВН 63 у товарних посівах в 2018 році. 
Для прикладу: Одеська область, Тарутинський район – отри-
мано 7,9 т/га; Вінницька область, Гайсинський район – 11 т/га; 
Дніпропетровська область, Магдалинівський район – 7 т/га; 
Чернігівська область, Прилуцький район – 9 т/га; Полтавська об-
ласть, Лубенський р-н, с. Литвяки – 10,2 т/га.

За несприятливих, посушливих умов 2017 року гібрид ВН 63 
впевнено показував достойні результати: Черкаська область, 
Золотоніський район, с. Гладківщина – 6,86 т/га та с. Нова Дми-
трівка – 10 т/га; Чернігівська область, Борзнянський район – 
10,2 т/га; Вінницька область, Крижопільський район – 11,2 т/га; 
Полтавська область, Миргородський район – 7 т/га. 

Також варто відзначити, що більшість фермерів дізналися 
про гібрид не завдяки гучній рекламній компанії, а від своїх 
знайомих, котрі були задоволені вибором посівного матеріалу.

Всеукраїнський науковий інститут селекції – лідер серед 
вітчизняних виробників якісного посівного матеріалу та ство-
ренні конкурентних високопродуктивних гібридів та сортів 
ключових сільськогосподарських культур. В наукових здобут-
ках компанії більше 50 винаходів по технології селекційного 
процесу, які стосуються методів створення вихідного матеріалу, 
батьківських компонентів, отримання гібридного насіння гете-
розисних культур, в тому числі кукурудзи, соняшнику та ріпаку.

На сьогодні Всеукраїнський науковий інститут селекції вже 
зареєстрував 11 власних гібридів кукурудзи для різних ре-
гіонів вирощування. Це знані та улюблені ранньостиглі гібриди 
Амарок, Гран 220 (ФАО до 230) з потенціалом урожайності по-
над 10 т/га. «Золота середина» – гібриди кукурудзи: Гран 310, 
Гран 5, ВН 63, Гран 6 (ФАО 250-300) з урожайністю до 13-14 т/га. 
Та пізньостиглі гібриди кукурудзи ВН 6763, Тесла, Гран 1, Ама-
рок 290, Амарок 300 (ФАО в межах 320-370) з середньою уро-
жайністю понад 15 т/га.

Вдосконалення гібридів кукурудзи Всеукраїнського науко-
вого інституту селекції ведеться за наступними ознаками:

Урожайність та швидкість віддачі вологи. Особлива увага 
надається створенню гібридів, що поєднують в собі показники 
високої урожайності та властивість швидко знижувати воло-
гість зерна при достиганні.

Стабільність урожаю. Попередні випробування в різних 
ґрунтово-кліматичних умовах та на різних фонах живлення 
дають можливість виділити найбільш стабільні та екологічно 
пластичні гібриди для впровадження у масове виробництво Це 
дає можливість гарантовано отримувати стабільний прибуток 
товаровиробнику.

Стійкість до основних хвороб та стресів. Гібриди кукурудзи 
селекції ВНІС мають генетичну стійкість до поширених в Україні 
хвороб кукурудзи, а саме: гельмінтоспоріозу, фузаріозу, пухир-
частої сажки та ін.

Витривалість до посухи. Науковці ВНІС при створенні гібри-
дів особливу увагу звертають на відповідність гібридів кліма-
тичним змінам. На сьогоднішній день випробування проводять-
ся в різних екологічних точках, що дозволяє оцінити реакцію 
нових гібридів на негативний вплив високих температур та 
екстремальних умов посухи.

Підсумовуючи все вище сказане, необхідно зазначити, що 
вирощування кукурудзи, на сьогоднішній день, є економічно 
доцільним, адже саме у кукурудзи майже вдвічі вища урожай-
ність порівняно з іншими зерновими, стабільно привабливі ціни 
та високий попит.

Сьогодні Україна є постійним та надійним постачальником 
кукурудзи на світовому ринку і займає третє місце, а це 15%, 
серед країн-експортерів.

Довготривала та плідна робота селекціонерів Всеукраїнсь-
кого Наукового Інституту Селекції (ВНІС) дозволяє українсько-
му аграрію отримувати стабільні прибутки, зменшуючи витрати 
на насіння гібридів кукурудзи від дійсно українського якісного 
виробника.

Зверніть увагу! Все насіння гібридів кукурудзи та соняш-
нику селекції ВНІС фасується в фірмові мішки, що виготовлені 
з унікального крафт-паперу, особливістю якого є вертикаль-
ні рельєфні смуги по всій довжині мішка. До кожного мішка 
кріпиться номерна етикетка державного зразка, що об’єднана 
з інформаційною етикеткою та забезпечена додатковою систе-
мою захисту – голограмою з логотипом компанії ВНІС. Будь-
я ке інше фасування свідчить про фальсифікацію насіння. Для 
замовлення насіння виробництва Всеукраїнського наукового 
інституту селекції звертайтесь до наших представництв та офі-
ційних дистриб’юторів.

ГІБРИД КУКУРУДЗИ ВН 63 – СИНОНІМ ВИСОКОЇ ВРОЖАЙНОСТІ

ТОВ «АПК ВНІС» • Клієнтська підтримка: 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні)
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Ми знаємо про труднощі з внесенням рід-
ких добрив. Це відсутність спеціалізованої 
техніки для внесення; техніки для доставки в 
господарство; ємностей для зберігання і, най-
головніше, - досвіду. Також ми чітко розуміємо 
переваги і перспективи рідких добрив і тому 
надаємо повний комплекс послуг по внесенню 
рідких добрив: реалізація, доставка в госпо-
дарство, внесення. Внесення рідких добрив 
виконується за допомогою самохідних агре-
гатів на шинах низького тиску.

ТОВ «УТК ХІМАЛЬЯНС» ПРОПОНУЄ:
РЕАЛІЗАЦІЯ РІДКИХ ДОБРИВ (склади: Запоріжжя, Херсон, Миколаїв)

ПОСЛУГИ: ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ГЕРБІЦИДНА ОБРОБКА

РЕАЛІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ:

• КАС - карбамідо-аміачна суміш (N 32%)
• ЖКУ - NP 11:37
• ЖКУ - NP(S) 8:22(10)

Можлива доставка  
автотранспортом  

підприємства

Високий урожай при будь-якій погоді!

 Можлива доставка. Трейдерам - особливі умови

Надлегка конструкція та унікальні шини-оболонки дають тиск на грунт менше 0,015 Мпа, що дозволяє:
 – проводити агротехнічні заходи вчасно, незалежно від погодних умов;
 – виконувати роботи як восени (під основний обробіток або при посіві), так і ранньою весною (тало-

мерзлий ґрунт або кущіння) без утворення технологічної колії;
 – дуже низька норма витрати пального: 0,2 л/га.
Всі агрегати обладнані сучасною системою супутникової GPS-навігації COPILOT TS CLAAS, що до-

зволяє проводити роботи з похибкою до 30 см. Комп’ютерна система проводить регулювання норми 
внесення залежно від швидкості руху.

• АМІАЧНА СЕЛІТРА
• СУЛЬФАТ АМОНІЮ
• КАРБАМІД

• NPK (S) 16:16:16 (6) 
• NPK (S) 8:19:29 (3) 
• NP (S) 9:30 (9)

• АМОФОС 
• СУЛЬФОАМОФОС
• ДІАМОФОСКА 

NP 12:52 
NP (S) 20:20 (14)
10:26:26

(050) 050-07-70 (050) 719-98-72 www.utk.in.ua

A1
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Подбай про своє...

СІЄМО КРАЩЕ!
З СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

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

Кожного року після збирання врожаю просапних 
культур відбувається один з двох варіантів розвит-
ку подій:

- «не вродило» – є попит на продукцію, а, відповід-
но, і прийнятна ціна;

- «вродило у всіх» – нема попиту (перенасичення 
ринку), а, відповідно, продукцію важко реалізувати і 
ціна низька.

Тому необхідно отримувати запланований врожай 
кожного року за будь-яких обставин!

Вирішальним фактором виступають погодні умови. 
Це необхідна складова, але потрібно враховувати всі 
інші чинники.

Одним із відповідальних заходів в сільському гос-
подарстві є якісний посів. І це не тільки запланована 
«норма висіву» на гектар і оптимальні строки, а ще й 
рівномірна розкладка насіння як один із значущих фак-
торів при несприятливих умовах.

За різними оцінками, врожайність просапних куль-
тур від нерівномірного розподілу насіння при посіві 
може зменшуватись на 25-30%.

Вирішенням цього питання є використання сучасних 
систем контролю висіву. Використовувати їх необхідно 
на будь-яких сівалках точного висіву і неважливо - ста-
ра вона чи нова. Всі сівалки потребують налаштування.

Існує 2 типа систем контролю висіву:
1. Проста система (з лампочками) - «сигналізація» 

працює за принципом «сіє чи не сіє». Налаштування 
скидача насіння відбувається через прокручування 
привідного колеса руками з невстановленою швидкі-
стю, що не гарантує відсутність двійників та пропус-
ків при посіві.

2. Сучасна СКВ «RECORD» має наступні переваги:
- зрозуміле відображення якості висіву в реальному 

часі на 7-ми дюймовому кольоровому екрані;
- швидкий доступ до всіх параметрів системи по 

символах на сенсорному екрані;
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних 

датчиків і здатність їх працювати в умовах забруднення;
- система зберігає в пам’яті дані 10 полів (до 500 

га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

www.seeding.com.ua 

Подбай про своє...

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»
служить ефективним механізмом налаштування  
просапних сівалок для рівномірного висіву  
культур і отримання сталих врожаїв.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD» 
відображує:
- фактичну «норму висіву» в перерахунку на погонний метр і на гектар;
- «двійники» і «пропуски»;
- розподіл насіння (відстань в сантиметрах між насінинами по кожному 

ряду);
- кількість висіяних насінин поштучно по кожній секції  
і сівалці в цілому та ін.

A1
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Застосування запобіжних муфт забез-
печує захист устаткування від полом-
ки при надмірних навантаженнях 
та інших нештатних ситуаціях. При 
підключенні валу відбору потужності 
виникають високі навантаження через 
те, що потрібно відразу розкрутити вали 
всього агрегату. Фрикційна муфта працює 
як механізм зчеплення, і  дозволяє виконати 
повільний старт. 

Встановлення потужнішого карданного валу без вико-
ристання обмежувачів обертаючого моменту недоцільне, 

оскільки призведе до поломок більш коштовного облад-
нання сільгоспмашини.

До групи запобіжних елементів можна віднести широко-
кутні шарніри, які забезпечують роботу карданного валу на 
більших робочих кутах без зниження його працездатності

ЗАПОБІЖНІ МУФТИ -  
ГАРАНТІЯ БЕЗВІДМОВНОЇ  
РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

ОБГОННІ МУФТИ
Призначені для захисту трактора, а також приводних валів від залишкової кінетичної енер-

гії великої маси частин, що обертаються, яка виникає під час зупинки трактора або при різкому 
уповільненні ходу. Обгінна муфта передає обертаючий момент тільки в одному напрямку і не захи-
щає від перевантаження. Найбільш поширені муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється 
з боку сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта 
іншого типу, обгонна муфта розташовується з боку трактора.

Застосування: косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки.

РАДІАЛЬНО-ШТИФТОВІ МУФТИ
Використовуються для захисту трактора, а також приводних валів від ушкоджень, які виникають 

внаслідок перевантаження сільгоспмашини під час роботи, наприклад, заклинювання робочих ор-
ганів. Передача обертаючого моменту відбувається за допомогою підпружинених кулачків. У разі 
виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є ознакою виникнення перевантаження, необ-
хідно зупинити техніку, щоб запобігти виникненню зносу та руйнування механізму.

Застосування: навантажувачі, підбирачі, роторні граблі-ворушилки, зернові жниварки.

МУФТИ ЗІ ЗРІЗНИМ БОЛТОМ 
Призначені для обмеження надмірного обертаючого моменту, який виникає при перевантаженні 

сільгоспмашини. При перевищенні встановленого обертаючого моменту болт зрізається, що дозволяє 
вилці та маточині (ступиці) обертатися незалежно одна від одної. Запобіжна муфта зі зрізним болтом 
встановлюється з боку сільгоспмашини.

Застосування: машини для внесення рідких добрив, прес-підбирачі, кормороздавачі.

ФРИКЦІЙНІ МУФТИ 
Використовуються для передачі обертаючого моменту за допомогою підпружинених фрикційних на-

кладок. Залежно від коефіцієнта тертя фрикційного диска і ступеню стискування пружини визначається 
обертаючий момент, що передається. Обертаючий момент коригується стисненням пружини. Фрикційна 
муфта встановлюється з боку сільгоспмашини.

Застосування: роторні косарки, прес-підбирачі, ґрунтові фрези і техніка, що працює з ґрунтом.

ШИРОКОКУТНІ ШАРНІРИ
Застосовують на карданних валах для збільшення робочого кута при збереженні плавності роботи 

за рахунок постійної рівності кутів кінцевих вилок. Шарнір збільшує робочий кут в горизонтальній і 
вертикальній площині. Встановлюється як на приймальний вал сільгоспмашини, так і на вал трактора.

Застосування: обприскувачі, міксери, прес-підбирачі.

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

КАРДАНИ

A1
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ельское хозяйство – это единственная отрасль, в кото-
рой можно использовать выхлопные газы как удобрения для 
будущего растения. Опыты внесения выхлопного газа (HC+ CO2) 
в почву известны уже около 100 лет. К примеру, использование 
CO2 в овощеводстве (выращивание овощей в теплицах уже не 
новость). А на нынешнем технологическом уровне внесение 
HC+CO2 в почву открывает фермерам огромные возможности 
повышения урожая и экономии минеральных удобрений.
HC+CO2 – это отличное удобрение для ваших полей. Именно 
в эпоху бурной вулканической активности начинался период 
зарождения жизни и деятельности микроорганизмов. И угле-
кислый газ для растений так же жизненно необходим, как 
кислород для человека. Фотосинтез у большинства растений 
протекает лишь в том случае, если в воздухе имеется при-
мерно 0,04% НС+CO2. Достичь наилучшего результата можно, 
если дозировка в 3-5 раз выше или, другими словами, влия-
ние повышенной концентрации НС+CO2 помогает растению во 
время обмена веществ и играет важную роль в фотосинтезе. 
Учеными доказано, что в промежутке времени между 10.00 и 
13.00 часами процесс фотосинтеза фактически не протекает, 
так как устьица закрываются при температуре 27-30°C и рас-
тение не может потреблять НС+CO2. В результате засухи про-
цесс фотосинтеза замедляется или вообще останавливается, 
что приводит к гибели растения. До настоящего времени CO2 
являлся ограничивающим фактором и лимитировал процесс 
фотосинтеза, а тем самым и рост растений. Обеспечение рас-
тений CO2 является ключом к успеху и повышению прибыли. В 
экологических фермерских хозяйствах, согласившихся прове-
сти эксперимент с выхлопными газами, получили двойной, а 
иногда даже тройной урожай.
Система питания растений с применением СО2 дает возмож-
ность снизить использование минеральных удобрений на 
50%. Технически все довольно просто: выхлопной газ всасы-
вается гидравлической турбиной СО2 и равномерно подается 
под давлением под лапы глубокорыхлителя. Так как углекис-
лый газ в 4 раза тяжелее воздуха, он остается в почве. А на 
биохимическом уровне, с помощью системы CO2 недоступные 
формы питания преобразуются в доступные и легко усваива-
емые. Растения не тратят лишнюю энергию на расщепление 
и преобразование недоступных соединений, одновременно 
улучшаются почвенные процессы. Также улучшается стрессо-
устойчивость растений в критические фазы роста, ведь при 
использовании системы CO2 раньше происходит процесс про-
растания, повышается всхожесть, кущение и колошение. Это 
достигается при наличии влаги на момент посева, легко усва-
иваемых форм питания, большей концентрация CO2 в почве и 
его синтеза растениями для роста. Следует учесть, что растение 
имеет более высокий потенциал, так как не нуждается в до-
полнительном синтезе HC+CO2. Дополнительным преимуще-
ством использования системы CO2 является то, что при попа-
дании горячих выхлопных газов в почву погибает патогенная 
микрофлора. Через несколько лет заметно снижается наличие 
сорных трав на полях.

В фермерском хозяйстве Николаевской области 
внесение выхлопных газов в почву помогло 
сэкономить 1 000 грн на 1 га.

Снижение использования минеральных удобрений 
на 50% – эффективная технология питания растений 

с применением HC+ CO2

Фосфор и микроэлементы легко доступны  
для растения. Даже при снижении затрат на минеральные 
удобрения до 50% повышается урожайность и качество 
любой сельскохозяйственной культуры.

HC+CO2 + температура 
грунта более 20°С быстро 
активируют работу 
микроорганизмов, которые 
устраняют химические 
остатки и токсичные грибки.

Удобный и разумный способ ведения сельского хозяйства  
с использованием углеродных технологий питания растений 
обеспечит снижение затрат и повышение урожайности.

тел.: +38 098 373 73 00             email: technik-plus@ukr.net            www.technik-plus.eu

Carbon Farming Украина
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Культиватори СТЕП застосовуються при обробітку 
ґрунту перед посівом культур, під пар, виконують ме-
ханічну боротьбу з бур’яном. Культиватори СТЕП виго-
товляються навісними та причіпними, двох-, трьох- та 
чотирьохрядними. Модельний ряд навісних культи-
ваторів виготовляється з шириною захвата від 1,8 до 
4,6 м, причіпні культиватори - від 4,2 до 8,5 м.

Конструкція робочих органів, стійка зі стрільчатою 
лапою 270 мм та 330 мм, дозволяє високоякісно та 
рівномірно, по всій площині, проводити без пропусків 
обробіток ґрунту на заданій глибині від 3 до 13 см, при 
цьому вирівнюючи поверхню поля, яка обробляється. 

На кожній стійці встановлено по дві пружини з натяж-
ними гвинтами, що забезпечує надійний захист від по-
ломок, безвідмовну та якісну роботу на ґрунтах будь- 
я кого типу. Регульована пружинна граблина подрібнює 
ґрунт, перемішує рослинні залишки, вирівнює поверх-
ню. Прикочуючі котки розбивають великі грудки ґрунту, 
вирівнюють поверхню, закривають вологу.

Культиватори СТЕП КН та СТЕП КП виготовляються 
як у базовій комплектації, так і з додатковими опціямі, 
які дозволяють розширити можливості їх застосуван-
ня та вирішувати найрізноманітніші та найскладніші 
завдання.

Культиватори  СТЕП

УВАГА! ДІЄ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ – 40%
СТЕП КН-4,0 (3-х рядний)

СТЕП КП-6,1 (3-х рядний)

СТЕП КП-8,5 (4-х рядний)

СТЕП КН-2,8 (2-х рядний)

Тип агрегату ..................Навісний 3-х рядний
Ширина захвату, м ............. 3,5/4,0/4,6/5,0/6,1
Кількість рядів стійок, шт .................3/3/3/3/3
Кількість стійок, шт ..................13/15/17/19/23
Вага, кг .....................800/980/1100/1300/1450
Агрег-ся з трак. (к.с ...........60/80/100/120/140

Тип агрегату ................Причіпний 3-х рядний
Ширина захвату, м ....................4,6/5,0/6,1/7,1
Кількість рядів стійок, шт ....................3/3/3/3
Кількість стійок, шт .......................17/19/23/27
Вага, кг ......................... 1500/2500/2750/2800
Агрег-ся з трак. (к.с.) .............110/120/130/140

Тип агрегату ................Причіпний 4-х рядний
Ширина захвату, м ..................................... 8,5
Кількість рядів стійок, шт ............................. 4
Кількість стійок, шт ......................................31
Вага, кг .....................................................2880
Агрег-ся з трак. (к.с.) ................................. 150

Тип агрегату .................. Навісний 2-х рядний
Ширина захвату, м ............ 1,8/2,8/3,2/3,8/4,2
Кількість рядів стійок, шт .................2/2/2/2/2
Кількість стійок, шт .....................7/11/13/15/17
Вага, кг ........................400/550/600/900/1050
Агрег-ся з трак. (к.с.) .............. 40/60/80/82/90

A1
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СТЕП РШ - це універсальний, надійний, ресурсоз-
берігаючий агрегат, який забезпечує обробіток ґрунту 
та догляд за культурою на всіх етапах. Мульчування 
верхнього шару ґрунту та руйнування ґрунтової кірки 
забезпечують своєчасне проростання культури. Стійка 
ротаційної борони комплектується дисками на 13 шипів, 
підігнутих під певним кутом. Діаметр загостреного 
шипа 16 або 21 мм. При роботі шип проникає у ґрунт під 
кутом 90° та на виході створює мікровибух, що надає 
можливість отримання в необхідній кількості повітря та 
вологи, з рівномірним розподілом, сприяючи укріплен-
ню кореневої системи та здоровому росту культури. За 
один прохід роторний шип забезпечує до 100 кг азоту 
на 1 га ріллі. При цьому борона виконує механічну бо-
ротьбу з бур’яном на стадії ниткового коріння, ефектив-
но знищуючи до 98% бур’яну. Агрегат дозволяє працю-
вати з культурою на будь-якій стадії розвитку, від двох 
листків і висотою до 50 см. Ротаційна борона з успіхом 
застосовується при обробітку просапних культур. Зруч-

на конструкція кріплення стійки дозволяє легко знімати 
або виставляти робочі органи під необхідний обробіток 
міжряддя. Застосовується для обробітку пожнивних за-
лишків та збереження вологи.

Шипи термооброблені та суцільно зварені, що за-
безпечує цілісність на весь термін експлуатації. СТЕП 
РШ ефективно працює на швидкості від 8 до 25 км/год. 
В кожному диску встановлено два підшипника 6205, 
закритих металевими кришками. Стійка з цільної тру-
би 40*40*4 мм, комплектується регульованою пружи-
ною жорсткості, яка надає можливість роботи в різних 
умовах. Диски до стійкі кріпляться полосою 16*45 мм 
вільного коливання, яка забезпечує 100% копіювання 
поверхні поля. Кожна стійка та диски кріпляться з ви-
користанням калених втулок. Агрегати виготовляються 
з євро-навіскою, що дає можливість агрегатування з 
тракторами вітчизняного і закордонного виробництва. 

Впевнений приріст врожаю без використання хіміч-
них засобів.

Ротаційна борона СТЕП РШ (Роторний шип)

УВАГА! ДІЄ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ – 40%

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

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

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100
www.stepanenkoicom.com, e-mail:agroexpo@ukr.net

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

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

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
АЯКС АГРО

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

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

kravchenko1212@gmail.com
ayax-agro.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)

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 — ЕФЕКТИВНИЙ  
І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!

АЯКС АГРО

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ
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ЗЕРНО ИСТИНЫ,  
ВОПЛОЩЕННОЕ В МЕТА ЛЛЕ

«Наука на заводе «Аэромех» является 
связующим звеном. С 2001 года мы неод-
нократно проводили научные исследова-
ния в различных НИИ Украины, Англии, 
Беларуси и других стран. Многолетние 
исследования показали: подготовка по-
севного материала на сепараторе САД 
способствует повышению посевных и 
урожайных качеств семян. САД – это бе-
режный отбор полноценных высокоуро-
жайных семян. В мире теперь сепараторы 
САД называют «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СЕМЯН», - по-
ясняет ученый-агроном Ирина Чернобай.

Как известно, от качества посевного 
материала зависит не менее 50% будуще-
го урожая. Это относится как к особенно-
стям возделывания тех или иных сортов 
и гибридов, так и к механическим и био-
логическим показателям семян. Лучшие 
для использования в качестве посевно-
го материала семена обладают целым 
рядом ключевых характеристик: размер, 
масса, цвет и др. Вместе с тем, далеко 
не всегда семена, подходящие по одним 
стандартам, соответствуют другим. И сам 
принцип определения лучших семян в 
партии зерна достаточно долго оставал-
ся спорным.

Именно поэтому Владимир Степано-
вич Сухин начал работу над будущими се-
параторами САД с самого главного: опре-
деления критериев эффективного отбора 
посевного материала. Годы исследова-
ний в сотрудничестве с ученым-агроно-
мом Ириной Владимировной Чернобай 
позволили найти ключевой комплексный 
признак сильных семян, обладающих 
наивысшим потенциалом – удельный вес 
зерновки. Это полноценные полновес-
ные семена, которые в большинстве сво-
ем формируются в зерновых культурах в 
средней части колоса, а у подсолнечника 

– в середине соцветия.

Именно поэтому Владимир Степа-
нович сконцентрировал свои усилия на 
том, чтобы создать оборудование, кото-
рое полностью «отлавливало» бы лучшие, 
подходящие по удельному весу семена. В 
ходе работы конструктор решил исполь-
зовать любопытный аэродинамический 
парадокс – парадокс Эйфеля, создателя 
знаменитой башни в Париже. Суть его 
можно сформулировать примерно так: 
тело при определенно малых размерах 
падает вниз быстрее, если оно имеет 
шероховатую поверхность. Взяв на воо-
ружение упомянутый парадокс, Влади-
мир Сухин создал струйный генератор, 
который организовывает потоки воздуха 
таким образом, чтобы зерновки отбира-
лись по удельному весу, независимо от их 
ориентации, например, по толщине, дли-
не или ширине.

Результатом многолетних исследова-
ний стал первый сепаратор САД с запа-
тентованной конструкцией, созданный 
на заводе «Аэромех» в 2001 году. Про-
изводитель был избран не случайно, по-
скольку учредителями предприятия ста-
ли люди науки и производства, которые 
по максимуму использовали и развивали 
существующий научно-производствен-
ный потенциал, и главное, смогли сфор-
мировать коллектив профессионалов.

С той поры конструкция оборудо-
вания постоянно модернизировалась и 
совершенствовалась. Началась кропот-
ливая работа над деталями и узлами, вне-
дрение дополнительных инновационных 
технологий, что регулярно подтвержда-
ется патентами, самый новый из которых 
получен уже в 2018 году. К слову, всего 
на заводе «Аэромех» зарегистрировано 
более 70 патентов, в том числе несколько 
мировых, что красноречиво свидетель-
ствует об уровне научно-производствен-
ной работы. При этом производственные 
мощности постоянно модернизируются. 
«Аэромех» постоянно наращивает обо-
роты – и внедрение инновационных ре-
шений попадает на благодатную почву.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  
ПОДТВЕРЖ ДЕННА Я  

УРОЖ АЙНОСТЬЮ
Как определить критерии эффектив-

ности продукции предприятия? В первую 
очередь об этом говорит ее востребован-
ность. Сепараторы САД реализуются по-
купателям из 52 стран мира, и среди них 
такие аграрные колоссы как США, Канада 
и Австралия. Благодаря чему украинскому 

предприятию удается выдерживать конку-
ренцию с ведущими мировыми произво-
дителями?

Дело в том, что рентабельность ра-
боты хозяйства, которое имеет возмож-
ность самостоятельно получать посевной 
материал наивысшего качества, всегда 
будет выше. При этом существенно сни-
жаются риски при выращивании культур. 
Чем эффективнее работает сепаратор 
для семян, тем выше может быть уро-
жайность, и потенциальная прибыль хо-
зяйства. В этом плане подтвержденные 
результаты использования сепараторов 
САД поражают. Их применение позволя-
ет получить от 25 до 35% прибавки к уро-
жайности. Процент всхожести возрастает 
до максимальных значений, всходы раз-
виваются интенсивно и дружно, молодые 
растения оказываются более стойкими к 
стрессам – и формируют гораздо более 
высокий урожай. Кроме того, сепаратор 
САД позволяет минимизировать затраты 
на посевной материал и СЗР, потому что 
бережно отбирает самые здоровые семе-
на с высоким потенциалом урожайности.

Подобные результаты зафиксированы 
во многих хозяйствах, что и способствует 
постоянному росту интереса фермеров 
всего мира к сепараторам САД. При этом 
немаловажным аргументом «за» является 
их стоимость, которая намного ниже по 
сравнению с оборудованием раскручен-
ных мировых брендов.

Украина – родина многих передовых 
достижений в науке и промышленности, 
в том числе и в аграрной сфере. И при-
ятно отметить, что в отрасли сепарации 
семян и отбора посевного материала 
украинские технологии входят в число 
лидирующих на рынке.

Сепараторы САД: секреты здоровых семян
Как создается и работает техника для высоких урожаев

Более 70 патентов на изобретения, сотни и тысячи машин, годами успешно работающих в хозяйствах, ни одной рекла-
мации и, конечно же, – гарантированно качественный посевной материал. Это сепараторы САД, над которыми инженер Вла-
димир Сухин начал работу еще в 80-х годах, придя в результате к одновременно простой и революционной концепции отбора 
семян для посева. Это человек, который является автором более 70 патентов на оригинальные практические изобретения, со-
здатель не только уникальных сепараторов САД, но и получивших признание отечественных аграриев сеялок «Клен». И сейчас 
выверенные технические решения, воплощенные на украинском заводе «Аэромех», успешно конкурируют с оборудованием от 
ведущих мировых производителей. Что делает сепараторы САД востребованными не только в Украине и ближнем зарубежье, 
но и в ведущих аграрных странах Европы, в США, Канаде и Австралии?

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