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КУПЛЮ Б/У СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

Вінниця 60833 | Кропивницький 60984 | Житомир 60913 | Запоріжжя 60917
Івано-Франківськ 60889 | Дніпро 60895 | Львів 60893 | Миколаїв 60859
Одеса 60899 | Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Черкаси 60918

Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

AgroOne

№2 (37) | февраль | 2019

155 000 грн.
від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА

БОРОНА 6-9 м

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

ПІДПИСНИЙ ІНДЕКС: 98125

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

Компанія "Укртехпром-2001"м.Черкаси
Виробляємо:

18 років на ринку мінеральних добрив

• рідкі комплексні добрива (ЖКУ) NPK (5:22:5),
NPK(4:10:10, 0:18:18), безхлорні, під основне
внесення та фертигацію, з мікроелементами
та гуматом калію;
• мікродобрива, борні мікродобрива
(В 11%) - 75 грн/л;
• КАС (N 32%), (N 30%, N 28%) + S + Mg
(097) 991-94-02
ukrtechprom_2001@ukr.net

(0472) 72-35-27
(0472) 72-35-31
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Високі врожаї сухого зерна кукурудзи на Харківщині

A1

Інтерв’ю з головою фермерського господарства Шиленком Олександром Івановичем
Харківщина (Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ордівка)
Шановний Олександре Івановичу, розкажіть, будь-ласка,
коли було створено Ваше господарство та які основні напрями
його діяльності?
Наше господарство було засноване у 1993 році, тобто у роки,
коли лише почали закладатись основи діяльності фермерських
господарств в Україні. Основним напрямком діяльності є вирощування зернових культур. На сьогоднішній день ми вирощуємо
чотири основні культури – кукурудзу, пшеницю, соняшник та сою.
Скажіть, яку площу в структурі посівів Вашого господарства
займає кукурудза?
В нашому господарстві кукурудза завжди займала одне
із основних місць в структурі посівів. Як я вже сказав, в нашій
сівозміні всього 4 культури і в 2018 році кукурудза займала
близько 800 га посівних площ, з яких 40% – гібриди кукурудзи
компанії «Селекта».
Чи гарантує посів кукурудзи отримання Вами високого та
стабільного прибутку?
Звичайно. Як відомо, кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення,
яка вирощується для продовольчого, кормового і технічного використання. До того ж, оскільки за врожайністю зерна кукурудза
перевищує всі зернові культури, її виробництво, безперечно, є
економічно вигідним для нашого господарства.
Які саме чинники сприяють отриманню високих врожаїв?
Основними чинниками, які сприяють отриманню високих
врожаїв, завжди були і, я вважаю, будуть – добрива (як макротак і мікродобрива), якісне насіння, сучасні технології обробітку ґрунту. Саме ці елементи дозволяють нам отримати високий
врожай зернових культур.
Скажіть, чи залежить обсяг отриманого врожаю від обраної
технології вирощування та якої технології дотримуєтесь Ви у
своєму господарстві?
Що стосується технології вирощування кукурудзи, в цьому
питанні я дотримуюсь традиційної системи обробітку ґрунту:
ранньовесняне боронування, вирівнювання поверхні фізично
стиглого ґрунту за допомогою важких борін та культивація.
Гібридам кукурудзи яких виробників насіннєвого матеріалу
Ви надаєте перевагу і чому?
За довгий час роботи спробував безліч гібридів – як українських так й іноземних, а відтак маю неабиякий досвід у випробуванні на території власного господарства гібридів кукурудзи різних
насіннєвих компаній. Хочу сказати, що гібриди кукурудзи іноземних компаній полюбляють сприятливі погодні умови та спеціальні
умови обробітку, а з огляду на той факт, що клімат мого господарства є посушливим, та з кожним роком стає дедалі суворішим,
почав випробовувати гібриди кукурудзи вітчизняної селекції.
Що ж стосується українських насіннєвих компаній, то за
порадою Ступки Павла Владиславовича (прим. регіональний
представник ТОВ НВКФ «Селекта» у Харківській області) цього
року придбав насіння гібридів кукурудзи компанії «Селекта» Корунд, Зернослав та Кредо.
Які особливості кукурудзи найбільш цінні для Вас?
В сучасних умовах посухи найбільш цінним для кукурудзи
є її здатність витримувати високі температури, забезпечуючи
при цьому отримання високого та стабільного врожаю. Не менш
важливим є отримання сухого зерна на момент збирання врожаю, тому, як на мене, основною цінністю кукурудзи є високий
врожай за низької збиральної вологості зерна.

Охарактеризуйте, будь-ласка, обрані Вами гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта»?
Гібрид кукурудзи Корунд (ФАО 220) вирізняється високим
потенціалом, формуванням двох качанів на стеблі, що забезпечило врожай на рівні 63 ц/га та збиральною вологістю зерна 14%
вже у серпні 2018 року. Вказаний гібрид має невисоку ціну та гарну рентабельність, а відтак і цього року він знову буде висіяний
на наших полях.
Гібрид кукурудзи Зернослав (ФАО 230) завдяки виповненим
до самої верхівки качанам забезпечив врожай в 2018 році на
рівні 65 ц/га при базовій вологості зерна 14% вже у серпні (!!!).
Такий ранній збір врожаю кукурудзи в сухому зерні безперечно
порадував та приємно здивував.
Гібрид кукурудзи Кредо (ФАО 260) я висіваю другий рік поспіль. Так, позаминулого року, за умов дуже посушливого року
без дощів Кредо на фоні імпортних гібридів виглядав значно
краще, забезпечивши мені врожайність на 10-15% вищу ніж у іноземних гібридів кукурудзи. 2018-го року вказаний гібрид знову
мене порадував врожайністю 80 ц/га при вологості зерна 14%.
Рекомендували б Ви гібриди ТОВ НВКФ «Селекта» іншим виробникам сільськогосподарської продукції?
Авжеж. На сьогоднішній день фірма «Селекта» поєднує в собі
високу якість насіння та розумну ціну, яка є важливим фактором,
за яким я обрав її та раджу іншим товаровиробникам.

Для будь-яких запитань звертайтесь за телефоном (050) 361-66-65
або звертайтесь за офіційною відповіддю на E-mail: info@selekta.com.ua
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Насіння з Бучача - гарантія Вашого врожаю!
ТЗОВ “БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ”
Насіння очищається та протруюється
на насіннєвому заводі датської фірми “Кімбрія”

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАСІННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР,
запропонованих під урожай 2019 року

№
п/п Культура
1.

2.

Пшениця
(дворучка)

Пшениця
яра

Назва сорту
(гібриду)
Маттус
Гранус
Струна
миронівська
Рання-93
Недра
Шірокко
Гренні

3.

4.

5.

Горох

Ячмінь
ярий

Соя

Готівський
Гамбіт
Есо
Зекон
Дев’ятий вал
(дворучка,
6-рядний)
Гермес
Себастьян
Мальз
Одісей
Вільшанка
Муза
Аполло
Венус

Оригінатор

Генерація

Потенційна
врож., ц/га

«Фр. Штрубе Заатцухт
ГмбХ&Ко.КГ» Німеччина

СН-1

85-96

СН-1

90-100

СН-1

63,6-70

СН-1
СН-1
СН-1

60-65
70
70

СН-1

80-90

СН-1
СН-1
СН-1
СН-1

50-70
60-70
65
45-50

СН-1

90-100

Супер еліта

70

СН-1

75-80

СН-1
СН-1
РР2
еліта
СН-1
СН-1

70-80
80-85
30-35
40-50
39-44
40-45

Миронівський інститут
пшениці імені В.М.Ремесла
ННЦ «Інститут землеробства
НААН»
«КВС Лохов Гмбх»
«Заатбау Лінц рег. Ген.б.х.»,
Австрія
«Осева Ексімпо Прага с.р.о.»

СГІ-НЦНС, м.Одеса
«Сейет плант форедлінг І.С.»,
Данія
«Нікерсон Інтернешил
Рісьорч СНС, Лімагрейн»
ННЦ «Інститут землеробства
НААН»
Сорти, стійкі до гліфосату

Надаємо послуги з очищення, калібрування та протруєння насіння
(067) 654-76-93; (097) 159-31-17
www.buchach-ahp.com.ua • e-mail: bohdan.seeds@gmail.com
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КОНДИТЕРСЬКИЙ СОНЯШНИК:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Україна одна із перших у Європі представляє гібриди кондитерського чорного соняшнику Onyx™ американської селекції Nuseed. На сьогодні ми вже маємо локальний досвід
вирощування унікальних гібридів Н5ЛМ307, Н6ЛМ304, Н6ЛН436, Н6ЛЕ417 і очікуємо в
найближчі роки новий кондитерський гібрид Н5Л301 КЛ.

Nuseed об`єднує досвід підрозділів по всьому
світу, застосовуючи його для вирішення проблем
клієнтів на місцевому рівні. На сьогодні в компанії працює більше 300 людей, включаючи підтримку біля 100 науково-дослідних працівників у
11 країнах світу.
Ринок кондитерського соняшнику змінився у 2014
році: посівні площі під ним зменшились з 200 до 70 тис.
га через зміни торгових відносин. Не дивлячись на це,
фермери успішно знаходять нові можливості збуту. Сенс
шукати нові виходи є, так як ціна завжди залишається
цікавою, хоча і коливається в різні роки.

10

Вартість зерна за останні роки варіювала в межах
$500-1200 за тонну. Оскільки ринок порівняно невеликий,
поява кожного великого гравця позначається на цінах.
В Україні конкурентів фактично немає. На зовнішньому ринку одним з найбільших постачальників кондитерського соняшнику є Китай, а в Європі - Болгарія.
Окрім фінансової вигоди, великою перевагою кондитерського соняшнику є його відносна стабільність Якщо
в несприятливі роки, в посуху, деякі культури можуть
помітно втрачати в продуктивності, то кондитерський
соняшник показує стабільний врожай і тримає період
вегетації в нормі. Всі несприятливі умови впливають на
нього значно менше.

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

Що стосується самого зерна, то його склад відрізняється від стандартного балансом олії і білка. Якщо в
олійному соняшнику 45-53% олії, то в кондитерському
Н6ЛМ304, Н6ЛН436, Н6ЛЕ417 - менше 35%. Відповідно, готова продукція не гіркне, довше зберігається,
наприклад, на полицях магазинів. Це новий важливий
продукт для здорового харчування, дуже чутливий до
зворотного зв’язку зі споживачем. Гібриди Н5ЛМ307 і
Н5Л301 КЛ є межеумками з вмістом олії до 45% та стабільною урожайністю 3.5-4.5 т/га.
Ця культура не вимагає ніяких особливих агротехнічних прийомів, крім хіба що меншої густоти висіву
і підвищеної уваги до термінів збирання. З іншого
боку, кондитерський соняшник вимагає великої уваги і
спеціалізованого обладнання на етапі доопрацювання
- сушки, очищення, калібрування.
Калібр має значення. Якщо з сортів можливо фактично отримати 50% потрібного ділового соняшнику,
то з гібридів - 85 або навіть 90%. Гібриди відрізняються більш синхронними фазами вегетації - всі рослини
одночасно сходять, зацвітають, підходять для більш
зручного збору. У такій технологічності легкість для
виробника, стабільність показників для переробника,

прогнозований улюблений смак для споживача.
Цікавим нововведенням щодо кондитерського
соняшнику стало застосування Clearfield (Н5ЛМ307
і Н5Л301 КЛ), Clearfield Plus (Н6ЛМ304) і Express
(Н6ЛЕ417) технології, завдяки якій одночасно вдається позбавитися, в тому числі, і від проблемних бур’янів
і вовчка. Це ще раз доводить, що гібриди дозволяють з
року в рік отримувати передбачуваний результат. Але є
й вибір для цінителів класичної технології – Н6ЛН436.
Гібридним кондитерським соняшником українські
виробники логічно замінюють низькопродуктивні сорти, щоб мати високу ефективність посівів та хороші
прибутки з гектара.

Переваги Onyx™:
• агрономічні та врожайні переваги над сортами;
• прогнозовані у вирощуванні;
• високотехнологічне «ділове зерно»,
яке добре підходить для кінцевого ринку;
• мінімальна кількість відходів;
• харчова цінність для споживачів;
• високі смакові якості насіння.

Дізнайтеся більше про гібриди Onyx™ на сайті Nuseed:
http://www.nuseed.com info.ua@nuseed.com

+380 44 391 53 33
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ЯКІСНЕ НАСІННЯ – ДРУ ЖНІ СХОДИ І ВИСОКИЙ УРОЖ АЙ
Історично так склалося, що чисельність людської популяції на нашій планеті постійно збільшується і проблема
наявності продуктів харчування з кожним
роком все більш актуальна. Виробництво
максимальної кількості продукції рослинництва з високими показниками якості –
головне стратегічне завдання, оскільки
це основне джерело їжі для людини та
корму для сільськогосподарських тварин.
Науковці селекційних установ світу
інтенсивно працюють в напрямку створення сортів та гібридів сільськогосподарських культур з максимальним генетичним потенціалом основної продукції,
але реалізувати це можливо в польових
умовах, лише завдяки комплексному
підходу до системи обробітку ґрунту, мінерального живлення культури, захисту
рослин, збирання, переробки та зберігання продукції. Важливим елементом в
технології вирощування будь-якої культури є якісний посів насіння в комфортні
для проростання ґрунтові умови.
На даний час у виробництві є велика кількість посівних агрегатів різного
технічного виконання і призначення, але
всі вони виконують механічну дію – переміщення насінини із бункера у ґрунт на
задану глибину і з одноманітним контрольованим розподілом в посівній борозні.
Для цього використовуються різнотипові
висівні апарати, які бувають котушкові,
дискові, комірково-дискові, метеликові,
щиткові, внутрішньо-реберні та пневматичні. Механізм може виконати точний посів лише за умови правильного налаштування та однорідності посівного матеріалу.
Доведено, що у суцвіттях різних культурних рослин формується велика кількість насінин, які відрізняються за формою,
розміром, питомою вагою, кольором та ін.,
але несуть відносно однакову генетичну
інформацію в межах популяції, сорту, гібриду. Різні за розмірами насінини потребують різної кількості води для проростання, мають відмінності по енергії росту, що
в свою чергу впливає на неоднорідність в
товарних посівах між рослинами і істотно
впливає на фази розвитку, період цвітіння, достигання та кінцеву продуктивність
окремих рослин і, як наслідок, недобір
урожаю в цілому. Тому надзвичайно важливим фактором у виробництві продукції
рослинництва є підготовка посівного матеріалу для проведення якісного посіву
у ґрунт сівалками, які технологічно налаштовуються на точний заданий висів.
Важливість підготовки однорідного за
розмірами та формою насіння пов’язана із
технологічними налаштуваннями висівних
апаратів сівалок. Формування заданої густоти рослин на одиниці площі залежить
від точності налаштування технологом
посівного агрегату. За твердженнями дослідників провідних селекційних установ,
нерівномірність розміщення рослин на
одиниці площі може призвести до недобору урожаю у 20-30%. Різниця в межах
посіву між рослинами хоча б на один листок може призводити як до зниження абсолютних показників елементів структури
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• генетична чистота;
врожаю (озерненість та вихід зерна із рос• засміченість.
лини), так і збільшення вологості зерна на
Калібрування насіння відбувається на
момент збирання, а це призводить до втрат
зерна при збиранні та додаткових витрат 4-6 фракцій для забезпечення максимальна транспортування, очистку та сушку ної вирівняності за розміром. Залежно від
зерна і, як результат, недоотримання еко- маси тисячі насінин, насіння соняшнику селекції ВНІС групується на фракції «Екстра»
номічного зиску з товарного виробництва.
При підготовці до посіву насінини та «Стандарт». Насіння соняшнику фракції
пошкоджуються механічно в залежності «Екстра» має масу тисячі насінин соняшнику
від крупності, розміру та питомої ваги, від 63 г і більше. Насіння фракції «Стандарт»
що істотно впливає на схильність до має масу тисячі насінин в межах 54-62 г.
Наступний етап виробництва – інкрузараження збудниками грибкових хвороб, інтенсивності набухання та енергії стація. Насіння обробляється спеціально
проростання і польову схожість. Тому приготовленою сумішшю, до складу якої
дуже важливо розділити весь посівний входять інсектициди, фунгіциди, стимуматеріал на фракції, які будуть макси- лятори росту, барвники та інше.
Після протруювання насіння пакуєтьмально однотипні за розмірами, формою
та посівними якостями – це забезпечить ся в паперові мішки. До мішка пришимаксимально точний висів та дружні схо- вається етикетка, яка має свій окремий
ди і реалізацію генетичного потенціалу номер і несе загальну інформацію про
партію насіння.
урожайності гібриду чи сорту.
Всеукраїнський науковий інститут
Це досягається на спеціальній техніці, яка розподіляє посівний матеріал на селекції потурбувався про багатоступефракції згідно розміру насінини, питомої невий захист власної продукції, з метою
ваги та кольору (що актуально для деяких уникнення придбання фальсифікованого
насіння клієнтами ВНІС. Перш за все слід
гібридів кукурудзи, соняшнику та сої.
Технологія підготовки посівного насін- знати, що кожен мішок із насінням ВНІС
нєвого матеріалу передбачає кілька етапів: повинен мати етикетку з унікальними да1. Первинна очистка – передбачає ними та голограмою. Ці дані легко можна
відокремлення мінеральних і органічних перевірити впродовж хвилини, зайшовши
домішок та найбільш дрібної і найбільш на сайт «Державного центру сертифікації
крупної фракцій насіння, що сумарно і експертизи сільськогосподарської проскладає від 10 до 25%. Проводиться на дукції» dpcenter.org.ua у розділі «Реєстри».
Компанія ВНІС є оригінатором та вирешетних очисних машинах.
2. Вторинна очистка та калібруван- робником насіння:
– гібридів соняшнику класичної техня за розміром і формою – розподіл на
решетах з різною величиною та формою нології вирощування: Український F1,
отворів. За розміром та формою насіння Українське сонечко, Заграва, Атілла;
– гібридів соняшнику, для вирощуванможе бути від 3 до 6 фракцій.
3. Калібрування за питомою вагою – ня із застосуванням гербіцидів на основі
видалення неповноцінних та пошкодже- трибенурон-метилу (SU): Сонячний наних зернин та найбільш легкої частини стрій, Дракон, Матадор, новинки Шенон,
матеріалу за його «парусністю». Прово- Амато та Фолк;
– гібридів соняшнику, стійких до гердиться переважно на пневмо-вібростолах.
4. Cортування на фотосепараторі – біцидів групи імідазолінонів (IMI): Армавидалення домішок, які не відокремлю- гедон, Карлос 105, Карлос 115 та новинка
ються механічним шляхом (органічні і не- 2018 року – гібрид Євро.
Ключовими особливостями гібридів
органічні домішки однакові з насіниною
соняшнику селекції ВНІС є толерантність
по розміру і вазі, іншого кольору…)
5. Протруювання та затарювання. Очи- до нових рас вовчка, адаптованість гіщений пофракційно насіннєвий матеріал бридів до різних погодних умов, стабільпроходить обробку засобами захисту, ність та висока врожайність.
Компанією ВНІС створено та застимуляторами росту та розфасовку в
тарні одиниці з відповідним маркуванням реєстровано лінійку з 11 гібридів кукурудзи з ФАО від 210 до 370, що дозволяє
партій насіння.
Таким чином, ми отримуємо якісно забезпечити посівним матеріалом ферпідготовлений посівний матеріал, гото- мерів з різних куточків України. Окрім
високого потенціалу врожайності, вавий до посіву на полі.
Насіння соняшнику, кукурудзи, ріпа- гомими перевагами гібридів кукурудзи
ку та зернових культур Всеукраїнського компанії ВНІС є швидка вологовіддача,
наукового інституту селекції проходить посухо- та холодостійкість. Показник
ретельну підготовку на сучасних насін- вологості зерна на момент збирання вронєвих заводах з дотриманням усіх вимог жаю становить 14-18%.
«Рослина не може бути краще насінита міжнародних стандартів. Всі технологічні процеси виробництва та обробки ни, з якої вона розвинулась. Сівба висонасіння перебувають під постійним кон- коякісним (кондиційним) насінням в оптимальні для зони строки, за сприятливих
тролем спеціалістів компанії ВНІС.
Кожна партія насіння ВНІС пе- ґрунтових умов для проростання насіння
ревіряється за ключовими показниками – це перша і одна з найбільш важливих
передумов для одержання високих вроякості:
жаїв якісного матеріалу.
• енергія проростання;
Уільям Хайдекер
• схожість;

ТОВ «АПК ВНІС» • 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні) • www.vnis.ua
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

ДН Фієста (ФАО 260) F1
ДК Велес (ФАО 270) F1
ДБ Хотин (ФАО 280) F1
ДН Дніпро (ФАО 300) F1
ДК Бурштин (ФАО 350) F1
Кобза МВ (ФАО 350) F1
Флагман (ФАО 370) F1

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

Одеський 385 МВ (ФАО 380) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Насіння соняшника від ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» –
запорука високого врожаю
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Розповідає директор Гостєв Євген Юрійович

В 1990 р. я поступив у ХДНАУ ім. Докучаєва, спеціальність
«Агрономія», а спеціалізація – «Насіннєзнавство». Це була єдина
група на той час в Україні з такою вузькою спеціалізацією. Ще
тоді викладачі заклали міцний фундамент в моєму розумінні
того, що таке, взагалі, насіння. Так склалось, що відтоді вся моя
робота була завжди пов’язана з насінням, і я дуже вдячний своїм
викладачам за ті знання, які вони мені передали. На цей час
мені вдалося створити своє власне підприємство (якому вже 17
років), яке має свої особливі риси, що відрізняють його від інших.
По-перше, ми є виробниками насіння соняшника, які внесені
до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.
Тобто ми реалізуємо насіння, яке вирощували і контролювали
самі. Це великий плюс у порівнянні з дистриб’юторами, тому що
ми знаємо, що реалізуємо. Знаємо особливості кожного гібриду, впевнені у дотриманні методики. У 2018 році, наприклад,
ми придбали материнські форми одного гібрида, які виявились
потім дуже низької якості. Для того, щоб довести цей гібрид
до норм, ми були змушені видалити 42% рослин на цьому полі,
рентабельність вирощування виявилась мінусовою. Одночасно
на полі у нас тоді працювало кожний день біля 70 людей. Знайти таку кількість людей, навчити їх та проконтролювати роботу
кожного – колосальна праця. Я і мій агроном перетворились
тоді фактично у кіборгів, схудли кожний більше ніж на 10 кг, але
досягли своєї мети – отримали генетично чисте насіння. Думаю,
що таких підприємств в Україні більше немає, але ж насіння
цього гібрида у інших фірм присутнє, і якої воно якості можна
тільки здогадуватись.
По-друге, у нас є власний завод по доробці насіння. Згідно з
інформацією, якою я володію, насіння такої якості, яку ми отримуємо, – недосяжна мета для багатьох інших. Наприклад, рік
тому я наживо спілкувався з одним власником заводу, який доводив, що він має найсучасніше обладнання, а наше – вчорашній день, не розуміючи, що крім вартості обладнання, потрібно
мати розуміння, що потрібно виконати для отримання якісного насіння. Якщо дуже коротко, то це розділення на однорідні
фракції по ширині - решетами, довжині – трїєром, питомій вазі
– пневмовібростолом, використання повітря (аспірації); протруювання, яке забезпечує повне покриття насіння препаратом,
та недопущення травмування насіння на всіх етапах. А нашу
дискусію тоді вирішив дуже цікавий дзвінок. Виявилось, що це
сільгоспвиробник, який одночасно придбав насіння у нас і у цього власника заводу. Він подякував нам за якість, і поскаржився
на бите, некаліброване сміття, придбане у наших конкурентів.

По-третє, ми проводимо власну селекційну роботу. Нами вже
створено низку гібридів, чотири з яких ми передали на державне сортовипробування. До речі, у 2018 р. ми їх передавали
неофіційно на одну сортовипробувальну станцію, так один з
них дав найвищу врожайність з трьохсот, які зараз проходять
офіційні іспити. Завдяки своїй власній селекції, ми маємо змогу виключити фальсифікацію та поставку неякісних материнських компонентів зі сторони непорядних селекційних установ, заручниками котрих є всі, навіть відповідальні, насіннєві
господарства. Розглянемо таку ситуацію цього сезону: згідно
опублікованій рекламі, один і той самий гібрид одним насінницьким господарством пропонується як стійкий до Євро-Лайтнінгу, а інше господарство пропонує цей самий гібрид вже зі
стійкістю до Гранстару! Як таке може бути, спитаєте Ви, це ж
неможливо, бо це різні гібриди? І будете праві. Ба більше, цей
гібрид внесений до Державного реєстру тоді, коли гібриди зі
стійкістю до вищезгаданих гербіцидів були взагалі відсутні, тобто цей гібрид придатний тільки до вирощування по класичній
технології. Оскільки гібрид – це стабільна рослина з незмінними морфологічними ознаками, 42 з яких контролюються
офіційно Інститутом з експертизи рослин, і набути стійкість до
гербіциду без зміни морфологічних і господарських ознак неможливо – то це щось інше. У 2019 р. зі 100% вірогідністю у
товаровиробників буде плутанина з використанням гербіциду, і
насіннєві господарства з постраждалих (бо вони придбали такі
материнські форми) можуть самі стати обвинувачуваними.
Звісно і у нашого підприємства є проблеми. Ринок обладнання
і насіння кожен рік змінюється, тому і ми не можемо заспокоюватись. Вже на даний час я бачу, що можна ще додати в насіннєвий
завод; вже у 2018 році у селекційних схрещуваннях виділились
нові гібридні комбінації, більш олійні та урожайні. Втілення цього в життя потребує часу і коштів. Але все, що ми робимо – ми
робимо для Вас, українських сільгоспвиробників. І найкращою
подякою для нас буде отримання Вами високих врожаїв.
І вже на посів у 2019 році можемо запропонувати експериментальні партії своїх нових гібридів:
- під технологію Clearfield – гібриди Торук і Беркана, які
відрізняються швидким початковим ростом, високою урожайністю, посухостійкістю і олійністю, швидким достиганням і висиханням за рахунок тонкого кошика;
- під класичну технологію – гібрид Презент, який відрізняється
підвищеною стійкістю до зниження агрофону, стресових умов,
бідних ґрунтів, придатний до посіву соняшник по соняшнику.

НАСІННЯ СОНЯШНИКА ВІД ВИРОБНИКА

17 років на ринку насінництва

Гібрид

Урожай,
реально
отриман.

Віват
Базальт

43
47

Селянин

43

Арциз
Сучасник
Презент New
Торук New
Беркана New
Бонд
Мир

40
41,1
45
36,5
48,5
47
43

Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)
фракція
фракція
фракція
2,6-3,0 мм
3,0-4,0 мм
4,0-5,0 мм

Особливості
стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу
високі темпи росту, інтенсивного типу
високоолійний, пластичний, невисокий, стійкий
до вилягання
підвищена витривалість до зниження агрофону
для низьковитратних технологій вирощування
стійкий до кореневих гнилей
пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
ранній, технологія Sumo
сорт, олійний, ультраранній

70 000
(400 - 1 п.о)

130 000
(1100 - 1 п.о)

140 000
(1500 - 1 п.о)

70 000
(400 - 1 п.о)

120 000
(1100 - 1 п.о)

130 000
(1500 - 1 п.о)

700 - 1 п.о.

1600 - 1 п.о.

1900 - 1 п.о.

-

1600 - 1 п.о.
50 000

1600 - 1 п.о.
-

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2019 рік

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
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Сайти: af-npp-agromir.prom.ua, agromir-harkov.all.biz

Телефони: 050-401-95-04; 067-531-02-67

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

ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

ГИБРИДЫ

СОРТА

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

ПОДСОЛНЕЧНИК

Название
СУР (суперультраранний)
ЛАКОМКА (кондитерский)
ЯСОН
ЗЛАТСОН
ЦЕЗАРЬ
БОНД**
АНТЕЙ+**
ОДИССЕЙ (ИМП)**
СОНЯЧНЫЙ НАСТРИЙ**
МЕРКУРИЙ OR
РИМИ*
НС СУМО 2017**
НС ИМИСАН*
НС ТАУРУС*
НС Х 2652
НС Х 195
ЗЛАТИБОР

Фирмапроизводитель

Всероссийский
НИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта, г. Краснодар
Институт растениеводства
им. В. Я. Юрьева, г. Харьков
Майсадур-Сименс, Франция
ВНИС, г. Киев

Институт овощеводства
и полеводства «NS SEME»,
Нови Сад, Сербия

Вегетационный Потенциальная Категория
период, дней урожайность, ц/га
семян
74-78
84-88

30,0
35,0

экстра
экстра

107-108
105-106
110-112
110-120
103-106
112-116
98-103
108-112
108-112
110-112
110-112
109-113
106-109
107-109
109-112

41,6
47,3
55,0
45,0
47,0
46,0
48,0
40,0
50,0
50,0
55,0
57,0
55,0
60,0
48,0

экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра

60 000
60 000
70 000
1 600 п.е.
1 750 п.е.
1 750 п.е.
1 600 п.е.
1 750 п.е.
2 400 п.е.
2 400 п.е.
2 400 п.е.
2 400 п.е.
2 400 п.е.
2 200 п.е.
2 700 п.е.

80

150

элита

договорная

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ ДАЛЛАС
(норма высева 65 кг/га)

Канада

Цена за 1 тонну
с НДС, грн.
50 000
50 000

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

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ!
Но из песни слова не выкинешь, даже при идеальной погоде

семена, СЗР, удобрения

A1

Больше непредвиденных ситуаций, чем у нашего крестья- и овощах, так и сопровождением опытных и профессиональных
нина, землевладельца – вряд ли можно еще у кого найти. И агрономов ваших полей с разными культурами, садах и винопогода – это лишь цветочки. А вредители, болезни, техника, градниках, теплицах до получения высоких и качественных
которая либо дорогая и ее никак не окупить, или старая, на ко- урожаев из этих семян!
торую запчастей не напасешься, и много удобрений, которые
А из песни слова не выкинуть. Наша песня иногда называзасоляют почву и приносят фитотоксикацию растениям, осо- ется битвой за урожай. Но в этой битве в основном воспевали
бенно в засуху или в большие перепады температур, или мало труд земледельца, тракториста, комбайнера, а труд ученых был
удобрений и ничего не растет и еще тысяча причин, которые не как-то не совсем связан с высокими урожаями.
помогают достигать нужных результатов ни за какие деньги. Да
Сегодня есть и ученые, и опыт десятилетий, беда может быть
и денег приходится тратить все больше, а цены на выращен- лишь в одном – на один вопрос как-то ответов однозначных
ную продукцию все ниже относительно единицы ГСМ или 1 кг нет: а как вырастить максимальный урожай при тех данных, коNPK. И у нашего агрария нет такой помощи, как в Европе, и од- торые мы имеем? И не упустить ни одного слова из этой песни!
носельчане надеются на хоть какую-то помощь школе, церкви,
Мы приводили разные примеры для разных возможностей
больницам… Поэтому наша песня состоит в том, что рассчиты- – в предыдущих номерах этого издания их можно еще раз певать нужно не только на самого себя, и двужильным мало быть, ред началом сезона спокойно перечитать. Но! Но! Читать можно
а нужно полагаться на положительный опыт и не только свой, очень много и пробовать каждый год все разное, и не видеть реучиться лучше на ошибках других и выбирать удобное для рас- зультата. Поэтому хотим заострить Ваше внимание всего на двух
тений кормление и защиту и не вредное окружающей среде, но предложениях – технология одна и та же – дать растению все
которое больше хвалят и оно от более дорогих брендов.
необходимое в самые необходимые, урожайформирующие фазы
роста и развития. Мы – это научно-практический коллектив, это
разные препараты и рекомендации, дополняющие друг друга, и в
1
то же время каждая препаративная форма и элемент агротехники заслуживают внимания в том или ином случае, и это зависит и
от погоды, и от семян, и от техники, и от человеческого фактора.
И поможет во всех случаях получить больше, потерять меньше.

2

3

нужно вырастить сотни тысяч вариантов с разными
препаратами, чтобы выбрать самые лучшие из лучших
в 3-4 повторениях и не менее трех лет подряд

Без испытаний не будет достижений
Продолжая тему ученого Фадеева, мы предлагаем сразу перейти к практике, сразу же начать работать по-новому - более
эффективному! Мы же прошли нелегкий путь к сезону-2019. И
нужно сделать все возможное, чтоб был Результат! С ранней
весны кормить и защищать озимые 5-7 раз и получать дополнительного урожая в 2-3 тонны зерна с гектара зерновых или хотя
бы 5-10 ц/га зимующего гороха с дополнением 100 кг/га д.в. и
более азота. Но с яровыми, особенно зернобобовыми да и кукурузой – нужно вначале, пока есть время, еще раз спросить себя
– что мы сеем?! И сеять настоящие сильные семена! А если пока
не заработали на свой завод Фадеева – исправляйте ситуацию.
В Украине уже десятки заводов, которые несут на поля семена, а не мусор и не полугнилые, полубольные, недокормленные,
недовызревшие или даже и здоровые, но разные по фракциям
семена, должны сеяться одинаковой фракцией и еще более желательно – перед посевом – только на протравителе Фадеева
можно за один проход и не калеча любые семена, даже самые
нежные бобовые, дать семенам необходимый заряд, чтобы они
все могли не только взойти, но и дойти до достойного финиша! И если кто обратится за помощью в настоящее семенное
хозяйство, где есть и завод, и документы на семенной материал, за который уж тут государство помогает материально, и
семена выращены правильно, но есть еще и возможность ваши
же семена приблизить до сильных, пропустив через решета и
вибраторы Фадеева, сделав и лучшую послойную инкрустацию
семян испытанными препаратами и помочь – самостоятельно
или вместе с нами – сопроводить развитие ваших культур до
комбайна с максимально возможным результатом.
Звонить – (099) 149-77-77 или (050) 308-04-04.
И чечевица и нут - тоже тут!!! Сильнейшие семена!
А наша отдельная весьма скромная задача – не только слегка расширить горизонты познаний и практической помощи до
начала сева, но и с помощью эффективных АгроБиоКомплексных технологий, как препаратами для питания и защиты, особенно против вирусов и неудобных вредных насекомых на сое

16

13.06.2018 с АБК пшеница сеется
второй год в самом засушливом
районе Херсонской области.

То же – первый год

4

Сильные семена – на 3 день (справа)

А чтобы у каждого был выбор, цена вопроса – 2-3 обработки
на каждой культуре за 300-400 грн. или 5-7 обработок питания и защиты – до 3 тыс. грн. – большее вложение, большая и
прибыль. Но минимально подобранный комплекс уже поможет
сэкономить на пестицидах сумму, большую за наши препараты
и еще и увеличивающие прибыль с гектара на 5-15%.
Автор АБК и ученые, практики,
разработчики и фермеры, сотрудники крупных агрофирм,
знающие о высоких показателях и путях их достижений.
Ждем: тел.: (067) 404-6399
Луцк – 067-447-5293
Больше информации –
Полтава – 097-900 00-65
Киев – 097-386-0850
http://www.agroprofi.info
Херсон – 050-318-8016

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ЗАЧЕМ КОМПАНИИ «МАИС» ЗИМНИЕ ПИТОМНИКИ
В ИНДИИ И ЧИЛИ, И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Пока Украину заметает снегом, в Сантьяго, столице республики Чили, - жара: дневная температура воздуха +35 градусов.
Недалеко от Сантьяго уже 6 лет подряд украинская Компания «Маис» сеет свои гибриды кукурузы. И делает это уже в
октябре. Второй участок посеян в Индии возле г. Хайдарабад. Зачем?
В последние недели перед посевной кампанией спрос на
посевной материал традиционно увеличивается. Именно в это
время в Украине проводятся отраслевые выставки, на которых
семенные компании представляют свою продукцию. Выбирая
семена, каждый аграрий надеется на то, что они будут высокого
качества и обеспечат хорошие урожаи.
Среди преимуществ семян гибридов кукурузы от Компании
«Маис» (г. Днепр) можно назвать безусловную уверенность в
соответствии всем посевным стандартам. Ведь посевные качества проверяются с помощью предварительного почвенного
контроля в зимних питомниках в Индии и Чили.
Зимний питомник по своей сути является обычным селекционным посевом кукурузы. Вот только располагается он в тех
районах планеты, где во время украинской зимы продолжается
сезон вегетации — весна и лето. Т.е. в январе, когда в Украине
Рождественские каникулы, в Индии и Чили уже цветет кукуруза.
Разница в сезонах на планете позволяет ученым за один календарный год получить полноценную дополнительную генерацию
кукурузы.
Цель использования зимних питомников может быть разной: получить дополнительную генерацию исходного генетического материала, получить экспериментальные гибриды,
провести грунт-контроль чистоты родительских компонентов,
размножить новые перспективные инбредные линии и др. Ведущие селекционные компании мира используют зимние питомники также для первичных звеньев семеноводства.

Схема оборота семян между зимними питомниками
и селекционной базой Компании «Маис» в Украине

Компания «Маис» начала использовать зимние питомники в
2000 году. Сначала они располагались только в Индии. С 2012
года селекционеры предприятия также работают в питомнике в
Чили. Благодаря этому селекционеры вдвое, а в отдельные годы
и в три раза, ускоряют темпы своих селекционных программ.

— Собрав семена экспериментальных образцов кукурузы в
Украине в сентябре, уже в октябре мы высеваем их в питомниках Индии и Чили, — отмечает Виктор Кравченко, селекционер
Компании «Маис». — В марте там проводится сбор кукурузы,
подготовка и отправка семян в Украину. В начале апреля мы
получаем их для посева селекционной программы в Украине.
Фактически каждый день имеет значение, потому что в этот период мы должны быть готовы в любое время, как только будет
позволять погода, начать посевную. Всего за 12 дней мы высеваем более 45 тыс. участков нового селекционного материала и
экспериментальных гибридов.
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Иван Галечко и Виктор Кравченко в зимнем питомнике в Чили, 23.01.19 г.

Кроме того, что в питомниках реализуется часть селекционных
программ, они имеют еще одну функцию, важную уже для клиентов Компании «Маис» — здесь происходит грунт-контроль
коммерческих партий семян.

— В 2018 году для того чтобы вырастить коммерческие семена гибридов кукурузы, мы использовали около 100 полей по
всей Украине, – отмечает Николай Федько, генеральный директор Компании «Маис». — Материал с отдельного поля – это
отдельная партия семян. Зная номер партии, мы можем сказать
– на каком поле, в каком районе и области они были выращены.
С каждой такой партии мы отбираем пробу для тестовых посевов, которые практически сразу после сбора в Украине были
высеяны в зимних питомниках Чили и Индии. Сейчас уже есть
результаты посевных качеств наших семян. На основе этих данных мы принимаем решение – продавать семена гибридов из
этой партии или нет.
— В этом году все партии семян, которые тестировались в
зимних питомниках, показали высокие результаты и будут допущены к реализации, – уверенно заявляет Николай Федько.
Компания «Маис» – это предприятие с замкнутым циклом
производства семян. Т.е. она самостоятельно создает гибриды кукурузы, собственными ресурсами производит их семена и реализует через свою сеть. Поэтому ситуации, когда какая-то партия не
попадает в продажу, на самом деле исключение. Но, чтобы быть
уверенными на 100%, что клиент получает семена высокого качества, компания вот уже 18 лет проверяет их в зимних питомниках.
— Несколько лет назад из-за технической ошибки нам не
удалось высеять образец одной партии в Чили, — рассказывает
Николай Федько. — Хотя причин сомневаться в ее качестве не
было, однако семена из нее мы не продавали, потому что у нас
не было результатов грунт-контроля.
Сейчас мощности всех трех семенных заводов Компании
«Маис» задействованы для калибровки, протравливания и фасовки семян в мешки. Вскоре все клиенты получат заказанную
у нас продукцию.
Новые заказы на гибриды кукурузы мы принимаем
по бесплатному телефону 0 (800) 30-22-15
и на нашем сайте: mais-seeds.com

Сейте Добро

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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виробництва ПП «Біоконверсія» – важливий резерв
отримання високих врожаїв
За останні десятиріччя у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, для отримання високоякісного врожаю широко
застосовують комплексні гумінові біопрепарати. Серед них і
зареєстровані в Міністерстві екології та природних ресурсів
України регулятори росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс»
виробництва ПП «Біоконверсія» «Вермимаг» дозволений для
використання в органічному землеробстві. До складу цих препаратів входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни,
природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій) та мікроелементів
(магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен), спори ґрунтових організмів, а «Вермийодіс» містить ще й біологічний йод.
В технології вирощування с.-г. культур передбачено застосування препаратів для допосівного оброблення насіння (6-8 л/т) та дворазового обприскування рослин під час
вегетації або при фертигації (додавання до поливної води у
системі крапельного зрошення), препаратом «Вермимаг» – 5- потреби, врожайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за
7 л/га, або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у баковій суміші з невели- одноразового обприскування посівів пшениці озимої приріст
кою кількістю міндобрив (аміачна селітра 5-7 кг/га, або кар- врожаю склав 3,5 ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га.
бамід 10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-15 кг/га).
Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К»
Рослини у 5-8 разів швидше поглинають поживні речовиІвано-Франківської області щорічно засівають 35-45% площі
ни, що є складовими біопрепаратів, порівняно з елементазернобобовими культурами і культурами на сидерат. На усій
ми, які надходять до рослини через кореневу систему, на
площі вирощування озимих і ярих культур здійснюють де12-30% збільшуються показники фотосинтетичної діяльструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д», у т. ч. на площі
ності рослин, що забезпечує приріст врожаю на 20-35%.
500-600 га сумісно з сидератом.
Щорічне застосування на площі понад 2000 га препаратів
Дослідженнями наукових установ і на практиці встановле«Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80но високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену
125 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих
наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна
врожаїв інших культур. Зокрема, в 2016 році на площі 510 га
мікрофлора кишківника дощового черв’яка у процесі вермиотримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га).
культивування. Це уможливлює зменшення норм використанВ 2017 році зібрано по 88 ц/га озимого ячменю, а з площі
ня пестицидів на 15-20%.
190 га зібрано рекордний урожай – по 52 ц/га сої. Завдяки
Застосування препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» у
препаратам в 2018 році, що був особливо характерний, так як
баковій суміші з мінеральними добривами під час листковотакі кліматичні умови не спостерігалися на протязі 50 років, з
го (позакореневого) підживлення рослин забезпечує 85-90%
площі 370 га зібрали по 120 ц/га кукурудзи, з площі 450 га –
засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, внесених у ґрунт
по 36 ц/га соняшнику, з площі 240 га – по 32 ц/га сої, а на
через кореневу систему, засвоєння становить 30-40%. Тобто
площі 33 га озимої пшениці сорту Балатон, де провели допонорми внесення азотних добрив можна зменшити на 25-40%.
сівне оброблення насіння «Вермимагом», осіннє підживлення
Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київсь4 л/га «Вермимагом» та дворазове обприскування весною під
кої, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської
час вегетації перший раз «Вермимагом», другий раз «Вермийта інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі
одісом», отримали по 92 ц/га зерна, забезпечили зменшення
роки біостимулятори-добрива забезпечують приріст врожаю
витрат на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 32%.
культур, ц/га: зернових – 5,4-9,2; ріпаку – 4,2-6,4; сої, соняшСлід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовунику – 5,2-7,3; кукурудзи на зерно – 17,5-21,3; рису – 8,2-12,1;
вали біотехнології, зібрали в 1,2-1,5 рази менші врожаї кукуовочів – 70,5-120,4.
рудзи, соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К».
Дослідженнями по вивченню ефективності застосування
Таким чином, застосування в технології вирощування
препаратів «Вермимаг» та «Вермийодіс» на озимих і ярих
сільськогосподарських культур біопрепаратів виробництва
культурах, проведеними вченими ІСМАВ НААН в ЧернігівсьПП «Біоконверсія» поліпшить родючість ґрунту, знизить стрес
кій та інституту рослинництва ім. Юр’єва в Харківській облавід пестицидів, забезпечить приріст врожаю, дозволить зменстях, та інших наукових установ по вивченню їх впливу на
шити витрати на придбання пестицидів і мінеральних добрив
формування продуктивності насіння соняшнику, показали виі техногенний прес на довкілля.
соку ефективність при застосуванні для передпосівного оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин
Детальнішу інформацію можна отримати
під час вегетації.
в ПП «Біоконверсія»
У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразоТел. (0342) 53-11-30; 53-05-88; тел./факс (0342) 71-62-38;
вого обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га), навіть
(067) 34-34-527; (067) 34-22-188;
за умов випадання під час вегетації лише 50-60% опадів від
e-mail: vermos2007@ukr.net
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ПРЕПАРАТИ ТА ПОРАДИ
ДЛЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ
У процесі спілкування з багатьма
фермерами можна виділити три найпопулярніші технології по вирощуванню
сої, які відрізняються між собою, в першу чергу, обробкою грунту та використанням чи не використанням мінеральних добрив.
За способом обробітку грунту можна
виділити три способи:
- Посів «по нулю», в основному в
двохпільній сівозміні соя-кукурудза.
- Дисковка.
- Оранка - глибоке рифлення.
За основним підживленням:
- Без використання мінеральних добрив (також спостерігається в основному в двохпільній сівозміні соя-кукурудза).
- Внесення сульфату амонію, або
сульфату магнію по листку через обприскувач (приблизно 100 кг/га).
- Комплексне підживлення у процесі вегетації перед посівом, або разом
(приблизно 100 кг/га).

Якщо розглядати технології по системі захисту, то у всіх вони приблизно
однакові за діючою речовиною. Різняться вони лише тим, що дехто використовує генерики, а дехто користується оригінальними препаратами.
За нашими спостереженнями, мікродобрива у технології по сої використовує менше 50% опитаних фермерів.
В основному це молібден у фазі 2-6
справжніх листків та бор у фазі цвітіння.
На нашу думку, існує декілька основ-
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них факторів, які впливають на врожайність сої:
1) Якісне насіння.
2) Якісні бактерії.
3) Терміни виконання всіх технологічних операцій.
4) Кількість опадів та температурний
режим у процесі вегетації.
5) Мінімальна кількість стресових
факторів у процесі вегетації.
Реально фермер може впливати на
перші 4 пункти. Звичайно, що на якісному насінні і бактеріях економити не варто, а потрібно купувати якісне насіння у
перевірених постачальників. Стосовно
терміну виконання всіх технологічних
операцій, то для того, щоб оптимізувати
процес і вчасно виконувати всі процеси,
все-таки краще дотримуватись принципу «менше, але вчасно». Тобто сіяти менші площі, щоб легше було забезпечити
дотриманння технологічних умов.
Щодо стресів, то тут можна виділити три основних види:
1 - Стрес від різкої зміни погоди.
2 - Гербіцидний стрес.
3 - Стрес, який рослина переживає в
процесі цвітіння, внаслідок якого відбувається абортація нижніх стручків.
В цих ситуаціях може допомогти
тільки листкове підживлення.
Для зняття стресу від погодних
умов та гербіцидного стресу рекомендуємо вносити препарат Текамін Макс
1-2 л/га. Текамін Макс застосовується у
процесі вегетації для активізації зростання і розвитку культури, відновлення рослин після стресових ситуацій.
Текамін Макс не тільки поєднується з
іншими важливими компонентами листової підгодівлі, посилюючи їх дію, а й
доповнює поживні суміші необхідними
для рослин амінокислотами, забезпечує в рослині транспорт мінеральних
поживних речовин.
Соя - це така культура, яка цвіте
нерівномірно і в той час, коли нижні
стручки вже дозрівають, верхні яруси
тільки починають цвісти. І в цей період
у культури відбувається процес абортації нижніх стручків, оскільки всі сили
вона віддає на верхні стручки. Для того
щоб цей процес не відбувався, рекомендуємо в технологію включати препарат
Текнокель Аміно Са. До його складу входять: СаО - 10%, вільні L-амінокислоти 6% і В - 0,2%. Текнокель Аміно Са містить
крім кальцію ще й бор, який дозволяє
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рослині краще засвоїти основний елемент. Кальцій сприяє поліпшенню якості
плодів, впливає на дозрівання, знижує
ймовірність розтріскування насіння бобових культур.
В цей період рослині дуже необхідні
кальцій і бор, які зменшують виділення
у культури гормону, який відповідає за
старіння, таким чином можемо мінімізувати процес відкидання нижніх стручків.
Лінійка
препаратів
Агрітекно
Фертілізантес налічує дуже багато препаратів для різних культур. Для сої ми
ще рекомендуємо препарат Фертігрейн
Фоліар, склад якого: загальний вміст
амінокислот - 10.0%, вільні L-амінокислоти - 8.0%, загальний вміст азоту (N)
- 5.0%, загальний вміст органічних матеріалів - 40.0%, цинк (Zn) - 0.75%, марганець (Mn) - 0.50%, бор (B) - 0.10%, залізо
(Fe) - 0.10%, мідь (Cu) - 0.10%, молібден
(Mo) - 0.02%, кобальт (Co) - 0.01%.

Фертігрейн Фоліар:
- Покращує вегетативний розвиток.
- Збільшує коефіцієнт продуктивного
кущіння.
- Збільшує стійкість і здатність до
відновлення після стресів.
- Нейтралізує негативну дію гербіцидів на культуру.
- Підвищує ефективність гербіцидних і фунгіцидних обробок.
- Підвищує кількість і якість врожаю.
Фертігрейн Фоліар пришвидшує
процес обміну речовин, який так необхідний у процесі вегетації рослини, і таким чином зебезпечує високі показники
кількості і якості врожаю.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»

(067) 477-13-13
(067) 201-51-47
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БІОПРЕПАРАТИ ДЛЯ ВАШОГО ВРОЖАЮ
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Наш співрозмовник - директор НВЦ «Енергія» Володимир Євгенович Деркач

Володимир Євгенович, сьогодні Ваш
біопрепарат КЛЕПС, як альтернатива
агрохімії, використовується в багатьох
регіонах України. Розкажіть, як впливає
препарат на розвиток озимих культур.
Виходячи з аналізу отриманих врожаїв озимих зернових культур на протязі минулих 2-3 років фермерами та
аграрними компаніями в різних регіонах
України, ми зробили висновок, що посіви
озимих культур, на яких застосовувався
біопрепарат КЛЕПС, змогли протистояти
негативним факторам погодних умов зимового періоду.
Такі висновки ґрунтуються на унікальних властивостях бактерій препарату, які
при попаданні всередину рослини запускають в ній дієвий біомеханізм, який
забезпечує рослину всім необхідним для
виживання у стресових умовах.
Більш конкретно про механізми дії
біопрепарату КЛЕПС на прикладі озимих
культур?
Почну з того, що синтезований вченими ІМБіГ НАН України біопрепарат
КЛЕПС наділений такими властивостями,
які дозволили йому стати альтернативою
агрохімії. Це дало можливість аграріям
значно скоротити застосування дорогих
агрохімікатів або, при дотриманні певних
умов, відмовитися від них взагалі.
Щоб зрозуміти механізм дії препарату на озимих культурах, потрібно, перш
за все, звернути увагу на його ключову
особливість - це наявність у ньому ендофітних бактерій - бактерій, які мають
здатність проникати всередину рослини
і займати міжклітинний простір.
Перебуваючи всередині рослини і на
поверхні кореневої системи, вони запускають дієвий біомеханізм, який забезпечує рослину всіма необхідними елементами живлення, стимуляторами росту
та засобами захисту рослин від хвороб.
Іншими словами, препарат починає виконувати функції біодобрива, біостимулятора і біофунгіцида. Цей біомеханізм
дозволяє рослинам забезпечувати кращі
умови для схожості насіння, оптимізує
кореневе живлення азотом, фосфором
і іншими елементами, формує міцну кореневу систему, яка у 1,5-2 рази міцніще
ніж без препарату КЛЕПС. Азотфіксуючі
бактерії забезпечують рослину біологічним азотом, продукують вітаміни, амінокислоти і органічни речовини з низькою температурою замерзання. Дефіцит
мікроелементів і поживних речовин у
ризосфері, завдяки метаболізму, значно
зменшується. Все це дає можливість бак-
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теріям препарату без стресового впливу,
ефективніше за агрохімікати виконувати
функції живлення рослин. Рослина з самого початку росте міцною і здоровою,
стійкою до різних стресових ситуацій і
температурних коливань, тобто створюються умови, які дозволяють їй реалізувати генетичний потенціал, закладений
природою і селекцією.

Що б Ви порадили аграріям по закінченню зимового періоду та з настанням
весни по догляду за посівами озимих культур?
Інформація з цього питання не раз
освітлювалася у періодичних друкованих виданнях з аграрної тематики, однак,
даючи її повторно, сподіваюсь, що той,
хто ознайомиться з нею, буде мати можливість відкрити для себе шлях до ресурсозберігаючого господарства.
Багато фермерів ранньою весною, по
замерзлому грунту на посівах озимих
культур вносять велику кількість азотистих добрив. На полях, де вже застосовувався біопрепарат КЛЕПС або не застосовувався, але буде застосовуватися
по вегетації, такої необхідності немає.
Рослини озимих культур, після обробки
по листовій поверхні, завдяки азотфіксуючим бактеріям препарату, будуть отримувати необхідну кількість біологічного
азоту, яка, як показує практика, цілком
достатня для їх нормального розвитку.
Відповідно до технології по застосуванню препарату, обробка листової
поверхні повинна проводитися водним
розчином препарату, коли середньодобова температура повітря складе 5-7°С.
Ендофітні азотфіксуючи бактерії препарату після обробки по листу проникають
всередину рослини і, розмножуючись у
міжклітинному просторі і ризосфері, починають поставляти їй дуже необхідний у
цей час біологічний азот. Це дає поштовх
ростовим процесам і вже на третій день
посіви набувають темно-зеленого кольору.
Препарат КЛЕПС сумісний з багатьма
препаратами, у тому числі з гербіцида-

ми та інсектицидами. Тому с/г виробники, щоб отримати максимально вигідний
результат від його застосування, у бакову суміш для обприскування, крім препарату КЛЕПС, додають інші препарати,
які підсилюють дію основного препарату і забезпечують йому синергетичний ефект. Наприклад, до такої бакової
суміші як - карбамід (5-7 кг) + гербіцид
+ КЛЕПС (30 мл) + мікроелементи - фермери різних регіонів України прийшли
незалежно один від одного у результаті
свого практичного досвіду. І це цілком
зрозуміло. Карбамід, як постачальник
азоту, діє на рослину практично відразу,
тому при обробці рослин по листу вони
набувають зеленого кольору у перший
же день. Згодом ефект дії карбаміду на
рослини зменшується, а дія азотфіксуючих бактерій препарату, навпаки, з кожним днем зростає. Мікроелементи, як і
препарат КЛЕПС, рекомендується застосовувати у критичні періоди розвитку
рослин, коли вони особливо потребують
посиленого живлення, тому їх спільне
застосування у цей період суттєво впливає на розвиток рослин і згодом на урожай в цілому.
Застосовуючи технологію біопрепарату КЛЕПС, потрібно пам’ятати, що
максимальний ефект від застосування
препарату досягається на тлі стартової
норми азоту 30 кг/га діючої речовини, що
відповідає 100 кг селітри. Цю норму можна коригувати, якщо є інформація про
наявність азоту безпосередньо у грунті.
Застосовувати традиційні норми внесення селітри недоцільно і економічно невигідно, тому що при цьому втрачається
сенс застосування препарату, однією з
головних функцій якого є забезпечення
рослин біологічним азотом.
І на завершення. Біопрепарат КЛЕПС
- універсальний препарат, тому технології по вирощуванню інших с/г культур, по
суті, мало чим відрізняються від технологій по вирощуванню озимих культур.
Різниця лише в нормах препарату і у термінах його застосування. Так що, на якій
би с/г культурі споживач не використовував препарат, він реально отримає від
нього задоволення, як в економічному,
так і екологічному планах.
Для тих, хто ще не знайомий з препаратом, я б рекомендував перевірити його на практиці і, переконавшись в
його унікальності, взяти його до використання. Тоді високий урожай і чиста
продукція при мінімальних витратах
будуть для Вас винагородою.

01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 30

Тел. (044) 253-82-88, 253-99-04, (067) 445-20-77, (050) 991-86-12
www.kleps.com.ua, energia90@ukr.net
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

A1

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

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

•
•
•
•
•

СКВ «REСORD»
НА ПРОСАПНИХ СІВАЛКАХ,

СКВ «RECORD»
НА ЗЕРНОВИХ 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 поштучно
•
•
•
•

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

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

• визначення швидкості роботи посівного агрегату;
• контроль відхилень фактичних показників

•

від встановлених допустимих значень
(обертів вентилятора, обертів валів
дозаторів, рівня добрив та зерна
в бункерах, швидкості агрегату);
засіяна площа.

www.seeding.com.ua

Подбай про своє...

Подбай про своє...

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

A1

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

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

www.progress-k.com.ua
office@auto-detal.com.ua
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з універсальним шарніром
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(067) 494-19-20
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МОБИЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР: ВЫГОДА И УДОБСТВО
Компания Гидробак, лидер производства гибких резервуаров в Украине, предлагает гибкие резервуары для
хранения жидких минеральных удобрений.
Срок эксплуатации мобильного резервуара - более
10 лет, количество монтажей может достигать нескольких
тысяч. Благодаря небольшим весу и габаритам, гибкие емкости для КАС легко устанавливаются, монтируются/демонтируются и перемещаются, что обеспечивает высокий
уровень мобильности и простоты работы с ними.

A1

Емкость надежно хранит удобрения в большом объеме. Идеальный вариант для складирования жидких минеральных
удобрений на базе.

Не подвергается коррозийному воздействию.
Прочный материал устойчив к неблагоприятным условиям.

Преимущества резервуаров GidroBak

г. Днепр: (+380 68) 891-4512, (+380 95) 470-5868, gidrobak.ua@gmail.com
г. Запорожье: (+380 99) 405-9952, (+380 96) 366-8331, gidrobak.zp@gmail.com

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

www.gidrobak.com
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Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?
12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

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

11.

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

12.

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

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

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

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

Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД.
ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.
ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
5% АЯКС АГРО

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

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:
• отримати бездоганну якість подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залишків
на поживні речовини;
• ефективно знищувати бур’яни і шкідників сільськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші по-

-25%%
-40
ДЕР

32

Ж

АК
АВН

ОМП

ЕНСА

ЦІ Я

-2 %
-40

ДЕ

ВН
РЖ А

А КО

МПЕ

НСА

A1

ЦІ Я

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робоча ширина захвату, м
6
Робоча швидкість, км/год
12
Транспортна швидкість, км/год
20
Діаметр котка, мм
465 (сталь 09Г2С)
Кількість котків, шт.
3
Продуктивність, га/год
4,8-7,2
Габаритні розміри в робочому положенні:
Довжина, м
3,05
Ширина, м
6,24
Висота, м
1,02
Габаритні розміри в транспортному положенні:
Довжина, м
4,4
Ширина, м
2,39
Висота, м
1,56
Загальна маса
Без води, кг
1550
З водою, кг
1850
Обслуговуючий персонал
1 (тракторист)
Агрегатується з тракторами класу
1,4
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АЯКС АГРО
-25%%
-40

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

ЦІ Я

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина основної балки (бруса), мм

8

Товщина стійок з накладками, мм

9
15-20

Робоча швидкість руху, км/год

2/3/6/9/12

Робоча ширина захвату, м

До 100

Продуктивність, га/зміна

1250

Вага, кг

1 (тракторист)

Обслуговуючий персонал, чол.

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.

Дзвони зараз!

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!

Дзвони зараз!

Директор Кравченко Олексій Вікторович
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77
kravchenko1212@gmail.com
ayax-agro.com
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%
5
2
- %
-40
Д Е РЖ

А ВН

МП
А КО

Е НСА

ЦІ Я

33

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!
Вакуумна сівалка СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» Дніпровського підприємства «Агросервістрактор» відмінно зарекомендувала себе в багатьох господарствах України.
Сівалка призначена для висіву овочевого
насіння, баштанних, лікарських та інших
культур. Вона забезпечує розподіл насіннєвого матеріалу на поодинокі насінини,
пунктирне укладання насінин у посівну
борозну з точним дотриманням заданої
відстані між ними і закладання насіння
у ґрунт. Конструктивні рішення, застосовані на сівалці, не мають аналогів і забезпечують точній висів різних культур з
розміром насіння від 0,5-10 мм. Ширина
міжряддя регулюється від 5 см і більше.
Відстань висіву насіння у ряду забезпечується електронним блоком управління.

34

Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8
«ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння
дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua
Конструктивні рішення, які закладені у
сівалку, не мають аналогів, що забезпечує
точний висів насіння різних культур від
моркви до часника-однозубки розміром

A1

12-15 мм. Сівалка може агрегатуватися
як з міні-тракторами, так і з тракторами
типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість сівалки СВТВ
4-8 «ДНІПРЯНКА» в рази нижча вартості
сівалок з аналогічними параметрами імпортного виробництва. Виробник «Агросервістрактор» надає фермерам можливість придбати сівалку як у зборі, так
і окремі вузли сівалки СВТВ 4-8. Це дозволить модернізувати насіннєві сівалки
СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з мінімальними витратами часу і фінансів якісну нову сівалку.
Придбати сіялку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»
можна у м. Дніпро.

098-123-64-74, 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net
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ЯКІ БОРОНИ НАЙКРАЩІ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ПАРІВ?
За прогнозами вчених 2019 рік може стати самим спекотним та посушливим, що є проблематичним для аграріїв. Але для рішення кожної проблеми існують відповідні технології й інструменти. Потрібно тільки знати, ЯКІ саме. Розглянемо, що ж потрібно для утримання і накопичення вологи у ґрунті парового поля при одночасному знищенні бур’янів до 99%.
Одне із чільних місць у сівозмінах займає
пар, як один із найкращих попередників під
озимину. На півдні України його застосовують для вирішення 2-х проблем. Перша, як
стверджував відомий ґрунтознавець В.Р. Вільямс, - боротьба із бур’янами, а друга - накопичення вологи у ґрунті. Тому у районах
із достатнім вологозабезпеченням застосування парів обумовлене лише потребою
знищення бур’янів. Але, якщо першу із цих
проблем аграрії півдня України вирішувати
можуть, то другу - ще ні. Часто на момент посіву озимини ґрунт вільний від бур’янів, у посівному шарі (0-10 см) немає доступної для
сходів вологи. А це змушує або ризикувати,
сіючи зерно у сухий ґрунт, або відмовлятися
від цієї технологічної операції.
Головна причина такого стану речей - відсутність технології й засобів для обробітку
пару в умовах півдня України. Згідно з існуючим технологічним регламентом, цю
операцію здійснюють у 2 етапи: весняний
і літній. При цьому враховують спосіб осіннього основного обробітку ґрунту. За умови
оранки восени, навесні спочатку проводять
боронування зубовими боронами. По мірі
проростання бур’янів, здійснюють кілька
суцільних культивацій на глибину 12-14 см.
Влітку глибину обробітку парового поля
зменшують до 6-8 см. Якщо ж восени здійснювався безполицевий (у т.ч. і основний на
глибину 24 см) обробіток ґрунту, то ранньої
весни замість зубових борін застосовують
дискові лущильники або борони. Подальший обробіток пару проводять знаряддями
для суцільної культивації. Навесні на глибину 12-14 см, влітку - на 6-8 см.
Зазвичай, обидві вищеописані традиційні технології обробітку пару результативні
лише в умовах його достатнього вологозабезпечення. На півдні України такі технологічні рішення можуть гарантувати лише знищення бур’янів. Про збереження (не говорячи
вже про накопичення) вологи у ґрунті, особливо у літній період, мова йти не може. За
обробітку ґрунту навіть на глибину 8-10 см
стрілчастими лапами культиваторів типу
КПС-4 має місце винос зволоженого ґрунту
на поверхню з подальшим випаровуванням
вологи назовні. Подальший обробіток пару
після випадання дощів не призведе до її
збереження, оскільки гравітаційне проникнення вологи на глибину, більшу за 8-10 см,
- процес тривалий у часі. Подальша потреба
обробітку ґрунту після випадання вологи
стрілчастими робочими органами неухильно призведе до її виносу на поверхню із
випаровуванням. Закордонні науковці підкреслюють, що через це вони здатні фіксувати у ґрунті не більше 16% вологи з дощів.
Вони рекомендують або відмовлятися від
парів, або застосовувати їх у формі зайнятих.
Для утримання і накопичення вологи у
ґрунті парового поля слід застосовувати
іншу технологію. Суть її у систематичному обробітку ґрунту на глибину не більше
5-6 см. Певною мірою це схоже на техноло-

гію, яку у минулі часи ефективно використовував на практиці І. Овсінський. Водночас,
як показала практика використання цього
знаряддя, ефективність його застосування
залежить від кількості рослинних решток у
верхньому шарі ґрунту.
Цю проблему можна вирішити, використовуючи ротаційну борону. Експлуатаційно-технологічні випробування такого агрегату проводили у дослідному господарстві Таврійського
державного агротехнологічного університету
у с. Лазурне (Запорізька обл., Мелітопольський р-н) для обробітку парових полів.

дуктивності питомі витрати дизпалива не
перевищували 1,1 л/га. Випробування показали, що дослідний агрегат має малі витра-

На випробуваннях була використана ротаційна борона БР-6 конструкції ТОВ «Оріхівсільмаш»

Голчастий робочий орган цього знаряддя ти часу під час маневрування на поворотній
здійснює дрібне (до 5-6 см) розпушування смузі. Завдяки цьому боронувальний агрегат
верхнього шару ґрунту і практично не заби- - МТЗ-892 + роторна борона БР-6 - має досить
вається наявними у верхньому шарі рослин- високий коефіцієнт використання часу зміними рештками. Унаслідок розпушування ни. В умовах випробувань середнє значенповерхневого шару ґрунту порушується його ня цього показника становило 0,85. Агрегат
капілярна система, за рахунок чого суттєво протягом 5 контрольних змін роботи не мав
зменшується випаровування вологи.
жодної технічної відмови.
Ефективність застосування знаряддя обуЯкість обробітку парового поля можна
мовлюється його експлуатаційно-техноло- вважати відмінною, оскільки роторна богічними показниками. Для їх визначення ро- рона не тільки розпушувала верхній шар
торну борону БР-6 агрегатували з трактором ґрунту, а й забезпечувала практично повне
тягового класу 1,4 МТЗ-892. Налаштування (99%) знищення бур’янів. Ще кращий ефект
цього боронувального агрегату здійснював роторна борона забезпечувала у пролише один механізатор за 6-10 хвилин. Було цесі розпушування ґрунтової кірки (фото).
проведено 5 контрольних змін. Загальна Ступінь розпушування ґрунтового середоплоща обробітку: 198 га. Середня робоча вища становить практично 100%. Результашвидкість дорівнювала 14,8 км/год. У під- том цього обробітку є мульчувальний шар
сумку продуктивність роботи боронувально- ґрунту товщиною 6-7 см, що є передумовою
го агрегату за 1 годину основного (чистого) захисту глибшого шару ґрунту від випарочасу була на рівні 8,91 га/год. За такої про- вування вологи у процесі догляду за паром.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТАЦІЙНИХ БОРІН ТОВ «ОРІХІВСІЛЬМАШ»
БР-6
БР-6Г
БР-9Г
170 000 грн.
210 000 грн.
285 000 грн.
Навісний
Навісний
Навісний

Найменування параметру
та одиниця виміру
Тип агрегату
Агрегатування з трактором
класу не нижче
Робоча швидкість руху, км/год
Робоча ширина захвату, м
Продуктивність, до га/год
Вага, кг
Обслуговуючий персонал, чол.
Кількість робочих органів, шт.
Розміри у транспортному положенні (Д*Ш*В)
Глибина обробки, см

1,4

1,4

1,4

16
6
12
1280
1
50

16
6
12
1390
1
50

16
9
16
1800
1
78

6800x1450x1980 3200x1450x1980 4650x1450x1980
4-7

4-7

4-7

БОРОНА ВІД ЗАВОДУ- ВИРОБНИК А, КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ДО 40%
ТОВ «Оріхівсільмаш». 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Привокзальна, 2 Ж

Т./ф: (061) 414-56-69, (068) 414-56-69, (050) 414-56-69
http://orehovselmash.com. E-mail: office@orehovselmash.com
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ
НА ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГАХ

A1

Как правило, после осенне-зимнего периода, грунтовые и насыпные дороги между
селами и полями разбиваются.
Проезд тяжелых тракторов и комбайнов приводит к образованию глубоких колей, проезд автомобилей и техники по таким дорогам становится невозможным.
Такая ситуация требует периодически запускать грейдер для выравнивания
этих дорог. Но эта мера дает временный результат и после следующих осадков
колеи и ямы появляются снова.
В мире все большей популярностью пользуется строительство дорог и дорожных
основ методом стабилизации грунта, в Украине эта технология также набирает
«обороты» благодаря универсальным фрезам и мульчерам Seppi M Starsoil и Multiforst.
Суть метода – смешать материалы,
которые уже есть на участке (грунт, камни, отсев, песок и пр.) с необходимым
количеством вяжущего вещества (цемент + полимерный стабилизатор) и
уплотнить.
Преимущество данного метода в
том, что нет необходимости привозить
щебень, рассыпать и трамбовать его. Достаточно грунта и других сыпучих материалов, которые уже есть на дороге.
Процесс состоит из нескольких этапов
1. Равномерное распределение вяжущего вещества по поверхности в необходимой пропорции при помощи разбрасывателя сыпучих материалов Stehr
SBS-3000. Это может быть цемент, известь или другой материал.

лимерного стабилизатора.
4. Повторное смешивание грунта на
глубину до 40 см.
5. Планирование и профилирование.
6. Укатывание тяжелым виброкатком.
За рабочую смену можно полностью реконструировать 2000-6000 кв.м
полотна.
Таким же способом можно стабилизировать участки на промышленных
До

Этот метод в разы ускоряет процесс
строительства дорог. Себестоимость на
50-70% меньше. Повышенный срок
службы. Высокая прочность, влагостойДо

2. Измельчение дороги на глубину
25-40 см. Дробление камней, щебня,
грунта и перемешивание с вяжущим материалом, универсальной лесной фреСпециалисты ЧП «Агрореммаш-Плюс»
зой Seppi Starsoil 250.
помогут Вам правильно подобрать универ3. Проливание дороги раствором по- сальную фрезу Seppi M, оборудование для

объектах - солнечных станциях, тракторных бригадах, деревоперерабатывающих заводах и т.п.
В итоге – имеем ровный участок дороги, который стабилен при любых погодных условиях, таких как дождь, снег,
мороз. Дорога, построенная методом
стабилизации, имеет безремонтный срок
эксплуатации 5-7 лет и способна нести
нагрузку до 11 т на ось.
После

кость и упругость. При желании можно
дополнительно покрыть гравием или
слоем асфальта 3-5 см, что, в свою очередь, увеличит срок эксплуатации.
После

внесения сыпучих смесей и для внесения
растворов стабилизирующих агентов.
Оказываем услуги по стабилизации
дорог и участков.

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: (096) 464–73–93
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com
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ОЧИСТИМ СТАРЫЙ ФРУКТОВЫЙ САД ОТ ПНЕЙ!
ВВЕДЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАБРОШЕННОЕ ПОЛЕ!
ВЕРНЕМ УКРАДЕННЫЕ САМОСЕВНЫМИ
ПОСАДКАМИ ГЕКТАРЫ!
ОСВОБОДИМ ЗЕМЛЮ ОТ СТАРЫХ ВИНОГРАДНИКОВ,
ПОРОСЛИ, ПНЕЙ И КОРНЕЙ ДЕРЕВЬЕВ!

A1

Земля, которая «не работает», не приносит прибыли владельцу.
Хороший хозяин заботится о земле – аксиома, не вызывающая
сомнения! Каждый из нас хоть раз сталкивался с необходимостью очистки земельных участков. Старый неплодоносящий
сад или виноградник, заброшенное поле, незаметно разросшиеся посадки, «откусившие» изрядный кусок замечательной
пашни. Война с порослью, пнями и корнями деревьев при использовании классических методик – это не только долго, трудоёмко и весьма затратно, но ещё и весьма малоэффективно.
Всемирная сеть пестрит вариантами оборудования «с помощью которого вы легко, быстро, а главное практически даром
решите все свои трудности с обработкой сложных участков!»
Нет, ну известно же, реклама подчёркивает исключительно
плюсы, как-то совсем не акцентируя внимания на различных
небольших нюансах. Стоимость ТО и ремонта такого оборудования, сроки доставки и стоимость отдельных деталей и агрегатов, необходимая квалификация технического персонала, да
и правильно подобранный комплект оборудования.
Обработка территории мульчером-ротоватором даёт значительное увеличение периода повторного зарастания нежелательной порослью, повышение плодородия почвы органическим методом, а эффективность, скорость, итоговая стоимость
- отличительные черты данного метода. Покупка подобного
оборудования, обучение специалистов и прочие занимательные заботы целесообразны при наличии 700-1000 гектар
территорий, требующих срочной реанимации. У вас меньше?
Хотите попробовать? Надо быстро? Наша команда к Вашим
услугам! Оптимальный и индивидуальный подход к каждому
из земельных участков, весьма гибкая ценовая политика и высокое качество наших услуг к Вашему вниманию!
С ув., Денис Баштовой, директор ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ»

ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ». Тел.: +38 (098) 370-00-07. http://pney.net.ua
44

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

46

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

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

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

47

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

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

49

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №2 (37), февраль 2019 г.

За достоверность и точность информации и рекламы
Приложение к журналу «AgroONE» №2 (37).
ответственность несут авторы и рекламодатели.
Журнал издается с ноября 2015 г. Рег. св. КВ № 22087-11987Р от 16.05.2016 г.
Свидетельства ПЛ № 1266-523 Р от 30.10.18, ДП № 2225-963 Р от 24.10.18, ХК № 2225-966 Р от
Тираж 60000 экз. Отдел рекламы: (099) 350-05-62 Веб-сайт: www.agroone.info
25.10.18, ХС № 777/428 Р от 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р от 23.10.18, ОД № 1927-798 Р от 24.10.18, ЗЗ
Отпечатано в типографии: «Фактор-Друк». Объем: 2 усл. печ. л. № заказа: 0792
№ 1293-568-Р от 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р от 22.10.18, КГ № 932/508 от 25.10.18, ІФ № 580-318 Р
1
Подписано в печать: 29.01.2019 г. Рекламные материалы публикуются со знаком A
от 17.10.18, МК № 1130-627/Р от 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р от 25.10.18, ЧС № 1042 Р от 29.10.18

50

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

ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ
СОЛОМИ від польської компанії
ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?
• Ставка на якість!
BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і
сертифікована технологія брикетування в рамках
програми Європейської комісії під назвою ETV

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

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

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

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

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

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

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

Сировина

Енергетична цінність, МДж/кг

1

Брикети з соломи

16,5-17,5

2

Сезонна деревина

15

3

Кам’яне вугілля

21-28

4

Вугільний дріб’язок

18-21

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

• Широка різноманітність сировини!
Усі види соломи
Танзанійська трава

Міскантус
Комиш

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

www.ameliart.com.ua
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