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Опыт эко-фермы «Ковчег» по подготовке ореха грецкого

A1

к сезону осень-весна и современные технологии его защиты
Главная задача грамотного ореховода – переключить
энергию дерева с ростовых процессов на процессы одревеснения и накопления в самой древесине предыдущих лет запасных питательных веществ (антифризов), которые предохраняют ткани растения от поражения морозными ветрами
и другими природными факторами.
Начиная со второй половины августа или с первой декады сентября, надо срочно провести осветление кроны посаженного в прохладной местности дерева. Секатором или
садовой пилкой вырезают все загущенные зеленые побеги,
которые в тени все равно обречены на вымерзание, т.к. они
уже не успеют вызреть до зимы.
Укорачивают и толстые приросты этого года. Их зеленые,
не вызревшие макушки, оттягивают на себя дефицитные осенью питательные вещества и энергию на свое вызревание.
Также можно порекомендовать:
- формировать компактные одноствольные деревья со
штамбом не менее 1 метра;
- во второй половине лета сокращать полив и вносить
фосфорно-калийные удобрения;
- проводить августовскую подрезку однолетних и удаление волчковых побегов;
- проводить побелку ствола и крупных ветвей осенью и
весной.

Именно взаимосвязь обильного урожая с зимостойкостью
является одной из ключевых проблем в украинском ореховодстве, над которой и работает «Ковчег» сегодня.
Погоня за обильными урожаями без оглядки на зимостойкость и подготовку сада к осенне-зимнему сезону ведут
украинских ореховодов к новым и новым разочарованиям.
Теперь немного об инновациях, а как же без них?
В сезоне 2016-2017 года «Ковчег» начал испытания
специальных защитных тубусов английского производства
компании Tubex.

Однолетка ореха
в тубусе

Окулянт ореха грецкого в тубусе

Существует мнение, что повышенная зимостойкость грецких орехов украинского происхождения объясняется их достаточно длительным ювенальным периодом (8-15 лет), в течение которого орех не закладывает плодовых почек. Поскольку
плодов нет, орех накапливает во внутренних слоях древесины больше питательных пластических веществ, которые исполняют роль антифриза и повышают зимостойкость именно
внутренних слоев древесины, что является существенным
для выживания древесного ствола и скелетных ветвей в последующие годы, когда дерево начинает плодоносить, иногда
обильно. Как и у всех плодовых, чрезмерно обильный урожай
снижает общую сопротивляемость дерева морозам. Замечено,
что такое бывает приблизительно раз в четыре года. После
обильного урожая орехов жди суровой зимы.

Для окулянтов мы использовали модели высотой 40 см,
для однолеток - высотой 60 см, для двухлеток - 90-120 см.
Наши испытания тубусов в полной мере оправдали наши
ожидания, а именно:
- обеспечили защиту молодых саженцев от осенних и весенних заморозков, морозных ветров и солнечных ожогов
зимой;
- создали благоприятный микроклимат внутри тубуса для
развития растения (особенно его штамба в молодом возрасте);
- если вы боретесь с сорняками с помощью гербицидов (а
мы противники этого подхода), то в этом случае вы защитите
растение от их губительного воздействия;
- тубус создает более высокий уровень влажности внутри,
что, в свою очередь, уменьшает водный стресс и позволяет
дереву выжить в период засухи. Мы обнаружили, что именно сниженная влажность воздуха создает орехам сильный
стресс, особенно в молодом возрасте.
- тубус защитит и от животных: грызунов, зайцев (60 см),
коз, косулей (100-120 см), оленей (160-180 см), коров и т.д.
Тубусы можно применять как на новых посадках, так и на
существующих насаждениях за счет моделей с замком и моделей спирального типа. Также некоторые модели тубусов
имеют специальную систему вентиляции, которая на наш
взгляд необходима.

Читайте больше про наш опыт
в Дневнике Ореховода по адресу
http://kovchegfarm.blogspot.com
Основатель эко-фермы «Ковчег»
Дмитрий Бондаренко
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Двухлетний саженец ореха
грецкого в тубусе

Представительство компании Tubex в СНГ:
http://kovchegfarm.com.ua/

г. Днепр, ул. Театральная 5

(067) 565-96-46, (063) 691-27-21
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

СЕМЕНА

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

ГИБРИДЫ

СОРТА

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

Цена за 1 тонну
с НДС, грн.

74-78

30,0

экстра

50 000

84-88

35,0

экстра

50 000

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.

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

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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Биоудобрения и повышение рентабельности сои
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
За последние несколько лет соя не только
вошла в тройку самых рентабельных
культур, но и потеснила в этом рейтинге
пшеницу. Но в динамичном аграрном
бизнесе мало найти перспективную
нишу. Важно постоянно искать
пути повышения рентабельности
без потери качества продукции.
Для производства сои одним
из определяющих факторов
рентабельности является
программа подкормки.
Давайте разберемся,
чего на самом деле
«хочет» соя и какие
удобрения помогут
удовлетворить
ее запросы
по питанию?

+380 98 898-86-87 (Киев)
+380 67 999-71-21 (Винница)
vegaagros@ukr.net
www.facebook.com/VegaAgros

www.vegaagros.com.ua
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Исследования, полные результаты которых приведены в конце этой статьи, показали,
что удобрения, созданные на основе микроводорослей, позволяют повысить урожайность сои до 30%, при этом существенно сократив расходы на минеральные удобрения
и СЗР. Высокая эффективность биоудобрения на основе микроводорослей объясняется
тем, что свойства этого удобрения гармонично сочетаются с требованиями сои.
АЗОТ — НУЖНО, НО ОСТОРОЖНО
Такая формула знакома всем, кто изучал физиологические особенности сои. Общеизвестно, что симбиоз сои с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями позволяет сое
удовлетворить ее гигантские потребности в азоте (320-360 кг/га) при минимальной подкормке азотными минеральными удобрениями (30-40 кг/га). Разницу покрывают именно
клубеньковые бактерии. А можно ли еще больше сократить внесение азотных удобрений, или и вовсе от них отказаться? Новейшие исследования показывают, что можно.
Микроводоросли, как и клубеньковые бактерии, обладают высокой эффективностью
фиксации молекулярного азота и его перевода в доступную для растений форму. И если
чрезмерное внесение азотных удобрений для сои сказывается снижением биологической фиксации азота, то удобрения на основе почвенных микроводорослей «Vega Agros
Стимулятор урожая™», наоборот, усиливают ее эффективность без рисков передозировки.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПОЧВЫ
Микроводоросли, которые входят в состав удобрения «Vega Agros Стимулятор урожая™», являются идеальными «соседями» для клубеньковых бактерий. Все дело в типе
питания. Клубеньковые бактерии — гетеротрофы, то есть для поддержания жизнеспособности им необходимы органические вещества, произведенные другими организмами. Микроводоросли же относятся к автотрофам — они сами способны производить
органические вещества из неорганических. А это значит, что они питают не только сами
растения, но и бактерии, жизненно важные для них.
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ
На азотфиксирующих свойствах влияние микроводорослей на питание растений
не заканчивается. Почвенные микроводоросли — настоящие рекордсмены по богатству состава. Они содержат до 50% углерода, 30% углеводов, до 10% макро- и микроэлементов, витамины А, В, В6, В12, С, Е, РР, незаменимые аминокислоты, жирные кислоты и другие биологически активные вещества. Микроводоросли выделяют витамины,
ауксины (стимуляторы роста) и целый ряд внеклеточных ферментов, положительно
влияющих на рост высших растений и бактерий. Что особенно важно, все эти вещества
находятся в легкоусвояемой для растений форме и усваиваются корневой системой
растений вместе с почвенной влагой. Способность микроводорослей удерживать влагу
заслуживает отдельного внимания. Слизистые оболочки микроводорослей впитывают
и долго сохраняют воду, предотвращая пересыхание почвы.
Сочетание всех этих факторов обеспечивает высокую эффективность удобрений
на основе микроводорослей, в частности, для выращивания сои. Вот какие результаты
зафиксированы в отчете по применению биоудобрений «Vega Agros Стимулятор урожая™» на сое в УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого:
■ вырос уровень выживаемости растений на протяжении вегетации;
■ на 9,5% увеличилась густота стояния растений (255,6 тысяч штук на 1 га против
233,3 тысяч штук на контрольном участке);
■ увеличился рост растений (примерно на 6,6%);
■ увеличилась толщина стебля (в среднем, на 6,6%);
■ увеличилось количество стеблевых узлов (на 11,9%);
■ увеличилось количество бобов на главном стебле (на 21,5%) и на боковых ветках
(на 39%) при том, что само количество боковых веток осталось неизменным
относительно контроля.
Главным результатом исследований любого удобрения, конечно же, является его
влияние на общую урожайность растений. Исследования удобрений «Vega Agros
Стимулятор урожая™» продемонстрировали повышение урожайности сои на 32,6%:
на контрольном участке урожайность составила 25,6 ц с 1 гектара, а на участке, где
применялись данные удобрения — 34,0 ц/га.
Биоудобрение «Vega Agros Стимулятор урожая™» показывает высокую эффективность как в органической, так и в традиционной технологии выращивания, а специалисты компании предоставляют полную консультационную поддержку по технологическим картам питания.

ОТЗЫВ: прибавка 5 ц с 1 га при традиционной технологии. Вносили 6 л на га

ООО «Мрия», с. Бло́щинцы, директор Войтовик Михаил Викторович:
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ЛЬВІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

www.agroport.ua
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АГРОПОРТ Захід Львів
21–23 березня 2019
 (032) 243-55-43

АГРОПОРТ Південь Херсон
18–20 липня 2019
 (0552) 75-55-43

АГРОПОРТ Схід Харків
10–12 жовтня 2019
 (057) 766-55-43

AGROPORT Awards Ukraine
жовтень 2019, Київ
 (050) 301-88-55
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Применение органического препарата «Риверм» с биофизическими свойствами, в состав которого входит 25 элементов питания и других веществ, позволило получить комплексный положительный эффект на разных культурах с весомой прибавкой урожайности.
Минеральные удобрения составляют не менее 50% суммарных финансовых вложений фермеров на каждый гектар.
Однако неблагоприятные почвенно-климатические условия
(низкая активность биоты, повышенная кислотность, недостаток влаги и т.д.) приводят к тому, что значительная часть элементов питания оказывается недоступной для растений. Наряду с чрезмерной химизацией посевов в результате внесения
СЗР, подобное положение вещей негативно влияет на стрессоустойчивость сельхозкультур, итоговую урожайность и рентабельность работы фермера. Как показывает успешный опыт
отечественных агропроизводителей, эффективным решением в
этом плане стало применение препарата «Риверм» - биофизического комплекса из 25 макро- и микроэлементов, обладающего фунгицидным и стимулирующим действием на растения.
«Риверм» - вещество с электровалентной связью, состоящее из положительно и отрицательно заряженных ионов, связанных между собой силами электростатического притяжения.
Концентрация микроэлементов в нем не превышает 1,5% от
общего объема, что соответствует евростандарту. Диспергированный биогумус исполняет функцию носителя ионов. Вследствие разности электрических потенциалов, которые возникают по разные стороны мембраны, сквозь нее быстрее проходят
в клетку катионы или анионы и быстро включаются в метаболизм в цитоплазме. Избыток их диффундирует в вакуоль. Благодаря этому не бывает равновесия между составом ионов во
внешнем растворе и их наличием в клеточном соке. Это обеспечивает нормальное функционирование всех частей растения, и, что очень важно, разгрузку флоэмы. При этом «Риверм»
выполняет не только функцию питания растений, а и является
средством выведения из них токсинов и других продуктов их
жизнедеятельности.
Приблизительно через 20 минут после опрыскивания рабочий раствор «Риверма» проникает в клетки растения и достигает корневой системы, обеспечивая ионный обмен с почвой.
Благодаря этому растение способно извлекать из почвы даже
связанную воду, а также использует запасы почвенной и наземной росы. Ионная связь между волосками корней и листовой
поверхностью связывает молекулы воды и не позволяет им испаряться. Это обеспечивает устойчивость растений к засухе и
заморозкам.
В обработанных раствором «Риверма» семенах происходит обмен положительными и отрицательными зарядами между внутренней и наружной сторонами оболочки до момента
набухания белка. При набухании белка оболочка разрывается
и влага поступает внутрь семени. Это увеличивает интенсивность и одновременность всходов, а главное - энергию роста.
Даже при засухе семена имеют достаточно энергии, чтобы
нормально расти до 14-22 дней. При сочетании с другими
протравителями «Риверм» снимает стресс с ростков.
Важнейшим свойством «Риверма» является насыщение его
азото- и фосфобактерами, которые фиксируют атмосферный
азот и деминерализируют тяжелые и засоленные грунты, увеличивая тем самым их плодородие. Препарат хорошо сочетается
со средствами защиты растений, при этом их количество на единицу площади уменьшается, а эффективность увеличивается.
Будучи слабощелочным раствором, «Риверм» обладает
хорошими фунгицидными свойствами, защищая растения от
серой прикорневой гнили, мучнистой росы и других грибковых
заболеваний.
Как показали исследования Института земледелия Южного региона НАН Украины, комплексная обработка озимой пшеницы раствором жидкого органического удобрения «Риверм» и
гербицида «Пик» способствует уменьшению норм расхода гербицида на 20-25%, очистке посевов от сорняков на 89,2-97,5%
и повышению урожайности на 10,5-15% - дополнительно 3,56,4 ц/га зерна.

Отличные результаты показало применение «Риверма» и в
товарных посевах в разных регионах Украины. Например, фермер Григорий, который работает в Пирятинском районе Полтавской области, применяет препарат несколько лет подряд.
- Я вношу «Риверм» на кукурузе и сое – дважды за сезон в
норме 3 л/га. Откровенно говоря, сам удивлен его эффективностью. В позапрошлом году, когда в нашем регионе была жесточайшая засуха, благодаря «Риверму» удалось собрать 21,5 ц/га
сои, в то время как соседи собирали по 700 кг… Та же история с
кукурузой, которой я собрал 7,5 т против 5 т у соседей, - рассказывает Григорий Николаевич.

Григорий Григорьевич Кейда выращивает озимую пшеницу
и подсолнечник в Синельниковском районе Днепропетровской
области.
- Особо хочу отметить эффект внесения «Риверма» на подсолнечнике. Я проводил обработку семян (5% раствор), а также
дважды вносил 1,5%-й препарат по листу – в фазе 4 и 6-8 листов.
По моим наблюдениям наибольший эффект дала обработка посевного материала – у растений была очень развитая корневая
система, они стояли зеленые, свежие, хотя первый дождь пошел
лишь после цветения. В результате мы получили 25-27 ц/га подсолнечника, в то время как соседи собирали не больше 15 ц/га.
Аналогичный положительный эффект был зафиксирован и на
озимой пшенице, - утверждает Григорий Кейда.
В свою очередь Николай Колиснык из пгт Братское Николаевской области впервые попробовал этот препарат на своей
озимой пшенице лишь прошлой осенью.
- Откровенно говоря, я сам удивился – я не видел такой
развитой корневой системы на пшенице никогда. Специально смотрел на других полях, в других хозяйствах – ни в какое
сравнение не идет. При этом «Риверм» обладает свойством
максимально использовать влагу – под каждым растением формируется своего рода «шарик» влажной земли, что позволяет
всходам нормально развиваться при любых условиях. В этом
году я хочу полностью перейти на «Риверм» на посевах подсолнечника, чтобы убедиться в его эффективности и на этой
культуре, - рассказал Николай Иванович.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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(050) 777-21-73, (098) 210-81-49
E-mail: abt@riverm.com.ua
URL: www.riverm.com.ua

9

семена, СЗР, удобрения

КАК ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В ПОСЕВЫ

A1

“Агро1”, №5 (40), май 2019 г.

семена, СЗР, удобрения

A1

2 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ЕКОНОМІЇ НА ГЕКТАРІ
Гібриди соняшнику Всеукраїнського наукового інституту селекції показують однакові результати врожайності
у порівнянні з імпортними, вимагаючи при цьому суттєво
нижчих витрат на посівний матеріал
В портфоліо Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) міститься півтора десятки високопродуктивних
гібридів соняшнику, розрахованих на різні технології вирощування. Це гібриди під Євро-Лайтнінг та Гранстар, під класичну технологію, а також ті, що можуть вирощуватися як за
інтенсивною технологією, так і за умов нестачі вологи. Тому
природньо, що багаторічна селекційна робота науковців
ВНІС, започаткована ще засновником компанії – видатним
вітчизняним науковцем Федором Парієм, отримує практичне підтвердження у промислових посівах, причому на різних
агрофонах.
- Дослідні ділянки та ділянки гібридизації соняшнику ми закладали ще разом з Федором Микитовичем Парієм. Я ще тоді
передчував, що якісна вітчизняна селекція може бути не гіршою, аніж закордонна. Не можу нічого сказати поганого про
посівний матеріал більшості відомих світових брендів, але він
коштує принаймні удвічі дорожче та незрідка потребує специ
фічних умов вирощування, - розповідає керівник ПП «Благодатне» Микола Бевзенко. - Поля господарства розташовані
у Тальнівському районі Черкаської області – регіоні, де річна
кількість опадів дає змогу вирощувати «квітку сонця» за інтенсивною технологією.
Під соняшник у господарстві щороку відводять декілька
сотень гектарів полів. У промислових посівах гібриди Всеукраїнського наукового інституту селекції в ПП «Благодатне»
вирощуються впродовж вже 10 років.
- У лінійці ВНІС фактично щороку з’являються нові гібриди
соняшнику. Раніше у нас чудово показували себе такі гібриди
як Рембо та Матадор, а сьогодні ми уважно придивляємося до
їхніх новинок. Дякувати Богу, вовчку соняшникового у нашому
регіоні немає, тому ми працюємо за класичною технологією.
Рік на рік не випадає, оскільки у нашій справі багато чого залежить від дощів. Скажімо так, ми збираємо від 25 до 40 ц/га.
Причому це стосується як вітчизняних, так і зарубіжних гібридів відомих виробників. Скажу навіть більше: за несприятливих умов вегетації краще себе показує якраз соняшник
ВНІС, - стверджує Микола Прокопович.
Технологія вирощування вітчизняних гібридів є доволі
помірною в плані капіталовкладень. На полях ПП «Благодатне» з осені вносять, залежно від результатів аналізу ґрунту, в
середньому 150 кг нітроамофоски чи діамофоски, а навесні
дають 200 кг карбаміду чи селітри. При цьому дотримуються
класичного обробітку ґрунту.
- Двічі ми вносимо гербіциди, а також проводимо два-три
внесення фунгіцидів, залежно від потреби – інсектицид та
мікроелементне підживлення, зокрема, обов’язково даємо бор.
Враховуючи, що на посівний матеріал у розрахунку на один
гектар ми витрачаємо в середньому на 2 тисячі гривень менше, то рентабельність вирощування вітчизняного соняшнику
виглядає більш привабливо. Втім, річ не тільки в цьому, оскільки гібриди ВНІС є по-справжньому якісними і стійкими, що для
нас є головним. Я вважаю, що цей виробник насіння здатен на
рівних конкурувати з західними брендами і по інших культурах, - переконаний Микола Бевзенко.
На відміну від господарства, розташованого на Черкащині, господарство «Войніков і компанія» працює у, м’яко
кажучи, не найкращих умовах для вирощування традиційних сільгоспкультур. Це Бердянський та Приморський райо-

ни Запорізької області, де є чудове море і тепле сонце, однак
майже немає опадів на фоні не дуже родючих ґрунтів. Зібрати на богарі в хороший рік бодай 15-16 ц/га тут вважається
за хороше досягнення, однак ніхто не здивується в посуху
врожайності менше 10 ц/га.
- Ми почали співпрацювати з Всеукраїнським науковим інститутом селекції ще у 2002 році. Зацікавилися цією темою,
зокрема, тому, що колись все засіяли дорогим імпортним насінням і зібрали по… 11 ц/га. Прийшло розуміння того, що потрібно оптимізувати витрати.
Сіємо різні гібриди, переважно під застосування Євро-Лайтнінгу, які характеризуються високою посухостійкістю і стійкістю до вовчка. Це передусім ВНІСівські Армагедон
та Карлос 105. Самі розумієте, у нашому регіоні вовчок становить собою велику проблему. Тому в нагоді стає і генетична
стійкість гібридів соняшнику ВНІС, і можливість захищати їх
за допомогою потужних спеціалізованих гербіцидів, таких як
Євро-Лайтнінг чи Гранстар, - стверджує керівник господарства Володимир Войніков.
Володимир Миколайович акцентує увагу на тому, що
вітчизняний соняшник вирощується на полях господарства
поряд з гібридами відомого світового насіннєвого бренду.
При цьому наш співрозмовник не помітив жодної різниці в
плані фінальної врожайності чи стійкості рослин до стресових факторів.
- Скажімо так, залежно від сезону ми збираємо від 12 до
20 ц/га, незалежно від того чи це ВНІС чи це гібриди відомого виробника N. Фактор вологи нас настільки лімітує, що ми
застосовуємо якомога більш ощадну технологію вирощування
соняшнику і орієнтуємося на найбільш стійкі гібриди. Щодо
врожайності, повторюся, різниці немає. Дивишся на посіви
імпортного соняшнику: стрункі, красиві – як на картинці.
Починаєш молотити: що там 20 центнерів, що на посівах
українського соняшнику – 20 центнерів, - ділиться враженнями Володимир Войніков.
Однак рентабельність при цьому є різною. За словами
нашого співрозмовника, завдяки тісній співпраці з Всеукраїнським науковим інститутом селекції та участі у вирощуванні посівного матеріалу, економічний виграш на посівному матеріалу є навіть не удвічі, а ще більш вищим.
- Ви самі розумієте, що в наших умовах за відсутності
опадів немає жодного економічного сенсу давати в землю великі норми добрив та робити багато хімічних обробок посівів.
Тому схема мінерального живлення рослин виглядає просто:
100 кг селітри та в окремі роки – 100 кг NPK. Іноді – позакореневе внесення бору. Розраховуємо все до дрібниць, в тому
числі густоту сівби, яка перебуває в межах від 45 до 65 тисяч/га. Відповідно, якщо ми витрачаємо на насіння навіть на
2 тисячі гривень менше на гектарі, то враховуючи, що соняшнику щороку сіємо по 3000 га, маємо дуже відчутну економію
на посівному матеріалі, - наголошує керівник господарства
«Войніков і компанія».
Рентабельність вирощування тієї чи іншої культури – це
альфа та омега у «абетці» кожного господарства. Особливо, якщо воно змушене працювати у жорсткому цейтноті з
низкою обмежуючих кліматичних, фінансових та інших факторів. Водночас і в тому, що стосується вирощування такої
потенційно високоприбуткової культури як соняшник. Саме
тому використання конкурентного вітчизняного насіння є
реальною можливістю знизити собівартість виробництва,
спрямувавши заощаджені кошти безпосередньо на розвиток господарства.

ТОВ «АПК ВНІС» • 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні) • www.vnis.ua
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«МОЧЕВИН-К» ВРЯТУЄ ВРОЖАЙ ВІД ЗАПАЛУ
Після опублікування в газеті «Гривна» статті під назвою
«Панацея для полів» в редакцію стали звертатися фермери з
проханням надати більш детальну інформацію про добрива
класу «Мочевин-К»
На наше прохання, Олександр Іванович Капелюш, заступник директора НВО «Агронауковець» (виробник добрива), надав більш вичерпну інформацію для сільгоспвиробників. Він розповів таке:
Добрива класу «Мочевин-К» - дійсно новітній клас супердобрив, так як основною складовою частиною їх є органічні кислоти трикарбонового циклу в поєднанні з органічним азотом. Встановлена здатність цих добрив: контактні
бакові суміші «проводити» в клітину рослини - робити їх
системними. Тому якщо в бакову суміш до таких препаратів,
як фунгіциди, піретроїди. гербіциди, мікро- та макроелементи, традиційні добрива (карбамід, селітра) та інші, додати
«Мочевин-К», це добриво виконає свою роботу та змусить
названі препарати майже вдвічі краще працювати.
Часто запитують, що краще: добриво «Мочевин-К» чи
«Кристалом» або інші добрива?
Відповідь така: «А що краще: фосфор чи азот або калій?». Так само не можна говорити, що краще «Мочевин-К6»,
-К1 чи -К2? Кожен виконує свою роботу.
«Мочевин-К6» - на пшениці та ячмені в нормі 1 літр
на тонну насіння підвищує його кондиції більш ніж на репродукцію, збільшує кореневу систему та додає вуглеводів. Якщо з якоїсь причини запізнилися з посівом, то треба
обов’язково в день висіву обробити насіння «Мочевин-К6»
в нормі 1 літр на 500 кг насіння, води - 20 л на тонну. Таке
насіння вже на четвертий день викидає стрілку та дожене в
розвитку на тиждень раніше висіяне, прискорить розвиток
кореневої системи та біомаси рослин.
«Мочевин-К1» - проведені досліди в 2002, 2005, 2007,
2015 та 2018 посушливих роках показали, що в результаті підживлення озимих пшениці ячменю та ріпаку в жовтні
рослини розвивались як на пару. Повторне підживлення при
поновленні весняної вегетації в нормі 1 літр на гектар забезпечувало гарантований врожай вираженого зерна та значну
його прибавку.
«Мочевин-К2» - виконує ретардантні функції. Тобто
на відміну від стимуляторів не витягує, а потовщує стебла,
зменшує потребу рослин у волозі майже вдвічі, значно покращує якість зерна, підтягує слабкий колос до рівня сильного. Рекомендується вносити двічі: на зернові - вперше у
фазі трубкування та вдруге в фазі колосіння, на ріпак - у фазі
початку цвітіння, вдруге - після його завершення.
Обприскування томатів, соняшника, сорізу в нормі 2-3
л/га в жовтні прискорю-вало дозрівання на 10-12 днів та давало значну прибавку врожаю.
Дробне живлення рослин - основане на поглинаючій
силі листа. Проведені досліди показали: коли до водного

розчину «Мочевин-К1» та «Мочевин-К2» додавали 7-10 кг
карбаміду, то це повністю забезпечувало рослини азотом.
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
ДПДГ «Івківці»
Азотфіксувальна активність інокулянта та мікродобрив
Азотфіксувальна активність,
НМОЛЬ С2Н4/рослину * годину

Варіант

СОЯ
Контроль

96,22 ± 2,4

Інокулянт

117,3 ± 40,2

Інокулянт + Мочевин К6

163,7 ± 40,2
ГОРОХ

Контроль

1056,0 ± 71,2

Інокулянт

1302,7 ± 196,5

Інокулянт + Мочевин К6

2010,5 ± 211,5

До бакової суміші також додають мікродобрива, які в
своєму складі мають біопрепарати, макро- та мікроелементи.
Кращі докази ефективності добрив - це витяги з документів науково-дослідних установ.
Господарська ефективність застосування мікродобрива
«Мочевин-К» при вирощуванні смородини
(СФГ «Надія» Житомирської області, 2009-2011 рр.)
№
п/п

Варіант досліду

Урожайність ягід за роками, ц/га
Норма
витрати, л,
серед- ± до кон2009 2010 2011
кг/га
нє
тролю

1 Контроль

-

3,72 3,10

3,0

3,3

-

2 N61P24K11 - Фон

-

5,6

5,20

4,9

5,2

1,9

3 Фон + Мочевин К1

0.7

6,65 6,10

5,8

6,2

2,9

4 Фон + Мочевин К1

1,0

6,39 6,01

5,6

6,0

2,7

5 Фон + Мочевин К1

1,2

7,30 6,90

6,4

6,9

3,6

0,25 0,53 1,31

0,70

-

HIP

-

При цьому, застосування складних добрів на VI етапі
органозенезу смородини чорної дає можливість отримати чистої енергії від 1950 до 3232 МДж/га, при коефіцієнті
енергетичної ефективності 1,14 - 1,21 та можливість отримати чистого прибутку від 22100 до 45560 грн./га. і рівнем
рентабельності 230 - 248 %.
Таким чином, з метою ефективного захисту смородини
чорної від фітофагів і отримання високих і якісних урожаїв
ягід, необхідно проводити позакореневе підживлення рослин складним добривом «Мочевин К1», на VI етапі органогенезу, способом обприскування.

ФЕРМЕРЕ! ЗАБЕЗПЕЧ ВИСОКІ ВРОЖАЇ
ДОБРИВАМИ КЛАСУ МОЧЕВИН-К (К1, К2 та К6)
ЗАМОВ ЛЕННЯ ПО ТЕ Л.: (050) 492-26-88, (067) 605-60-36.
Виробнича база HBO «Агронауковець», м. Херсон 73026, а/с 69.
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ІМПТОРГСЕРВІС
www.imptorgservis.uaprom.net
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Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.net

КОМФОРТ В БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ
З ФОСФОРНО-КАЛІЙНИМ ПРЕПАРАТОМ АНТИСТРЕС
Для підвищення врожайності та адаптації рослин до несприятливих
кліматичних умов рекомендуємо провести позакореневе підживлення
фосфорно – калійним регулятором росту рослин «Антистрес».

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

КОНТРОЛЬ

• доставляє рослині відразу два
необхідних, важливих елементи
мінерального живлення – фосфор і калій;
• підвищує імунітет рослин і стійкість
до захворювань;
• покращує ріст і розвиток кореневої
системи, стимулює закладку
генеративних органів;
• збільшує стійкість до кліматичних
стресів (посуха, низькі температури,
суховій тощо);
• підвищує врожайність до 4 ц/га;
• при використанні в бакових сумішах
з пестицидами не втрачає своїх
властивостей та збільшує їх ККД

АНТИСТРЕС

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
В наше время для выращивания высоких, качественных, а, главное, гарантированных урожаев при почти любых погодных условиях, мало применять дорогую высокопроизводительную технику и широкий спектр основных
удобрений, дорогих средств защиты растений. С каждым
годом из-за изменения климата и увеличения посевных
площадей в условиях рискованного земледелия повышаются риски снижения окупаемости постоянных и переменных затрат. Но есть выход в АБК - обработка семян
и по листу доступными растениям при любой погоде как
основными, так и вспомогательными макро-, мезо-, микрои ультраэлементными удобрениями и средствами защиты

растений, созданными на основе биопрепаратов и нанотехнологий, что и делает их особо эффективными. По качественным и экономическим показателям (экономии затрат
на единицу площади, а тем более, на единицу выращенной
продукции), зачастую превосходят импортные аналоги.
На ваши вопросы о всех элементах агротехники, повышающих культуру земледелия, плодородие почвы, влагосберегающих и энергосберегающих агротехнологиях,
как защитить растения при любой погоде, ответим и поддержим при встрече - как непосредственно, так и виртуально - с помощью современных средств связи.

3

Мы заехали 24.04 в Херсонскую область к Гуменюку
Степану Петровичу, который применяет АБК четвертый
год подряд. И вот что мы увидели:

1

4

2

500 стручков на рапсе
с АБК, - даже в самом
засушливом районе - это
5 тонн с гектара на складе!
24.04. Озимый ячмень с АБК,
посеянный в сухую почву. Всходы
появились лишь в феврале
в фазе «шильца» без полива

A1

Шикарный горох, зимующий
с АБК в Горностаевском р-не
Херсонской области

www.agroprofi.info
Капитан ФХ «Катюша»
на ячмене сорта Хайди с АБК
в Херсонской обл. На поливе

Киев (067) 404-63-99, (097) 386-08-50,
Херсон (050) 318-80-16, Полтава (097) 900-00-65,
Одесса (098) 755-76-38

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Виростити розсаду овочів з добре розвиненою кореневою
системою – це гарантована запорука її гарної приживлюваності
і, відповідно, запорука хорошого майбутнього врожаю
ТОВ «Торговий дім Лемберг» ексклюзивно пропонує рішення даної проблеми: «ТЕКАМІН Раіз» - органічне добриво
для фертигації з дією біостимулятора-укорінювача на основі
амінокислот рослинного походження, екстракту морських
водоростей і мікроелементів виробництва іспанської компанії «Агрітекно Фертілізантес».
«ТЕКАМІН Раіз» містить 22% органічних речовин, у тому
числі вільні L-амінокислоти - 4,7%, екстракт морських водоростей - 4%; азот - 5,5%, калій - 1,0% і мікроелементи (Mn,
B, Fe, Zn, Cu). Екстракт з морських водоростей містить натуральні фітогормони (ауксини і цитокініни), що стимулюють
розвиток кореневої системи і вегетативний ріст. Вільні амінокислоти рослинного походження створюють резерв для
побудови білків і ферментних систем, сприяють швидкій
приживлюваності і відновленню рослин після стресу від пересадки, хелатуючі мікроелементи, і сприяють проникнен-

ню мікроелементів в органи рослини і їх засвоєнню.
«ТЕКАМІН Раіз» застосовується при вирощуванні розсади - в початкові стадії розвитку кореневої системи рослин методом фертигації у нормі до 3 л/га з періодичністю
7-10 днів, а також при висадці розсади методом занурення коренів (касет) в 1%-й розчин або поливу. На практиці
можливо навіть застосування «ТЕКАМІН Раіз» після висадки розсади в ґрунт методом обприскування спільно з
пестицидами (за умови подальшого поливу, наприклад, з
ґрунтовими гербіцидами), головне - доставити добриво в
кореневу зону рослини.
Крім добрив для фертигації («АГРІФУЛ» і «ТЕКАМІН
Раіз»), в асортименті продуктів компанії «Агрітекно Фертілізантес», ексклюзивно представлених на українському ринку
компанією «Торговий дім Лемберг», є цілий ряд органічних
добрив на основі рослинних амінокислот (таблиця 1).

Склад добрив для листової підгодівлі «Агрітекно Фертілізантес», % в/в
Найменування
препарату

Амінокислоти
Органічні
речовини Всього В т.ч. вільні

N

Текамін Mакс

60

14.4

12.0

7.0

Фертігрейн Фоліар

40

10.0

8.0

5.0

Fe

Zn

Mn

Cu

B

Mo

0.1

0.75

0.5

0.1

0.1

0.02

3.0

0.7

0.7

0.3

0.1

0.1

Ca

Mg

Co

0.01

Текнокель Аміно
Mix

6.0

B

1.0

Zn

6.0

Mo

4.0

Fe

6.0

Mg

6.0

Mn

6.0

Ca

6.0

10.0
8.0
6.0
6.0
6.0
0.2

У добривах «Агрітекно» для листових підживлень комплексоутворюючим агентом є вільні L-амінокислоти рослинного походження. Завдяки неруйнуючому методу вироб-

10.0

ництва (фізичне екстрагування амінокислот при помірних
температурах, що виключає гідролізацію і денатурацію
компонентів), у продуктах «Агрітекно» повністю збережені
всі 20 амінокислот, що входять до складу білка рослин, і
саме у тих же пропорціях; та інші біологічно активні компоненти (полісахариди, пептиди, білки, вітаміни та ін.), що
робить продукти більш екологічними і ефективними.
Лінійка рідких мікродобрив з рослинними L-амінокислотами компанії «Агрітекно Фертілізантес» дозволяє рослинникам вийти на якісно новий рівень в технологіях листової
підгодівлі. Універсальні добрива ТЕКАМIН Макс, Фертігрейн
Фоліар і вісім марок добрив лінійки Текнокель дозволяють
легко скласти практично будь-яку схему забезпечення рослин конкретним мікроелементом в необхідну фазу розвитку,
спираючись на теоретичні знання, дані агрохімічного аналізу ґрунту, листової діагностики або за першими ознаками
мікродефіціту.

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»

(067) 477-13-13
14

(067) 201-51-47
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ОПИС ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА
Всі гібриди соняшника, які вирощує і реалізує ТОВ «АФ НПП
АГРОМИР», умовно можна поділити на 4 групи:
1. Гібриди, стійкі до гербіцидів імідозалінової групи (технологія Clearfield).
2. Гібриди, стійкі до Гранстару (технологія SUMO).
Гібриди під класичну технологію вирощування, які в свою чергу
поділяються на:
3. Гібриди інтенсивного типу вирощування.
4. Гібриди під низьковитратні технології вирощування та під
стресові умови.
1. Технологія Clearfield. Головними аргументами для вибору
гібридів, стійких до Євро-Лайтнінгу, залишаються засміченість
поля бур’янами, які з’являються після сходів соняшника, але ж
все рівно успішно конкурують з культурною рослиною (наприклад такі, як амброзія (лат. Ambrósia), дурнишник (лат. Xanthium))
та наявність у ґрунті насіння вовчка, яке зберігає схожість до 20
років. Більш розширена інформація з цього приводу опублікована у №22 (2018 р.).
- Гібрид Беркана. Дуже швидкий початковий ріст рослини. На
наших полігонах з 70 гібридів він найшвидше закривав рядки. Потужна рослина з середньою висотою 175 см і глибокою кореневою
системою. Посухостійкий та жаростійкий. Пристосований до вирощування на бідних ґрунтах та соняшник по соняшнику. Швидко
віддає вологу при дозріванні. Вегетаційний період 110-115 днів.
- Гібрид Торук. Швидкий початковий ріст рослини. Середня висота 170 см. Посухостійкий та жаростійкий. Інтенсивного
типу вирощування. Гарно відгукується на внесення добрив. Високий потенціал урожайності. Високоолійний (більше 50%) з високим вмістом олеїнової (21,5%) кислоти – смачна олія. Стійкий
до основних рас вовчка. Швидко віддає вологу при дозріванні.
Вегетаційний період 107-110 днів.
2. Технологія SUMO. Рекомендовано застосовувати на полях, засмічених осотом.
- Гібрид Бонд. Витримує 30 г/га Гранстару. Ранній гібрид з
підвищеною стійкістю до хвороб. Пристосований до дуже ранніх, або навпаки, дуже пізніх строків посіву. Середня висота
160 см. Вегетаційний період 105-110 днів.
- Гібрид Анна. Витримує підвищені дози Гранстару (до 35 г/га).
Швидкий початковий ріст рослини (в 2018 році два наших господарства по цій причині навіть не встигли внести Гранстар).
Рослина з широкими великими листками та кошиком 22-24 см в
діаметрі. Дуже посухостійкий. Інтенсивного типу вирощування.
Вегетаційний період 110 днів.
-Гібрид Бастіон. Рекомендовано вносити Гранстар не більше
25 г/га. Новий гібрид одеської селекції. Потужна рослина. Дуже

посухостійкий та жаростійкий. Стійкий до основних рас вовчка.
Вегетаційний період 110-115 днів.
3. Гібриди під класичну технологію інтенсивного типу вирощування. Загальними ознаками цієї групи є те, що вони мають дуже високий потенціал урожайності, який не поступається
найкращим іноземним гібридам. Але ж розкривається цей потенціал тільки при інтенсивному вирощуванні: хороший попередник (пар або зернові колосові), глибокий обробіток землі з
осені, багаті ґрунти або внесення достатньої норми добрив.
- Гібрид Селянин. Ранній гібрид з вегетаційним періодом 105
днів. Невисокий – середня висота 150 см. Великий кошик - 2224 см. Дуже високоолійний (за 17 років нашої роботи цей гібрид
є рекордсменом по вмісту олії). Високопосухостійкий. Пластичний – придатний до різних строків посіву. Можна використовувати як попередника озимої пшениці, оскільки з рослинними
рештками невисокий винос поживних речовин з ґрунту.
- Гібрид Віват. Вегетаційний період 107-110 днів. Висота рослин 165-170 см. Посухостійкий. Високоолійний. Відрізняється
стійкістю до нових рас вовчка.
- Гібрид Базальт. Вегетаційний період 110-112 днів. Потужний
гібрид. Середня висота рослин 175 см. Високоолійний. Посухостійкий. Найвищий реальний потенціал врожайності (більше 40 ц/га).
4. Гібриди під класичну технологію з низьковитратною технологією вирощування та під стресові умови. Загальними ознаками
цієї групи є те, що вони навіть в дуже жорстких негативних умовах вирощування, де інші гібриди дають урожайність не більше 1014 ц/га, мають непогану середню урожайність не менше 20 ц/га.
Це, як синиця в руках, тобто вони не підводять, але ж і розраховувати на дуже високий врожай не потрібно. Ці гібриди потрібно
сіяти на бідних ґрунтах; коли немає фінансової можливості купити добрива; соняшник по соняшнику; або в регіонах з дуже низькою кількістю опадів, яка обмежує отримання високих врожаїв.
- Гібрид Сучасник. Стабільний гібрид з багатою історією (має
спільні ознаки зі старими одеськими гібридами: Одеський 249,
Злива, Злата). Вегетаційний період 105-108 днів. Маємо приклад, коли на протязі 5 років на одному тому самому полі господарство вирощує ці гібриди, і щорічно отримує 22-27 ц/га.
- Гібрид Арциз. Вегетаційний період 110-115 днів. Новий гібрид одеської селекції. Стійкий до основних рас вовчка. Високий вміст олії в насінні.
- Гібрид Презент. Новий гібрид універсального типу. Придатний до вирощування як по інтенсивним, так і по низьковитратним технологіям вирощування. Стійкий до кореневих гнилей.
Посухостійкий. Високоолійний. Високий потенціал урожайності.
Вегетаційний період 110 днів.

НАСІННЯ СОНЯШНИКА ВІД ВИРОБНИКА

17 років на ринку насінництва

Гібрид

Урожай,
реально
отриман.

Віват
Базальт

43
47

Селянин

43

Презент New
Арциз
Сучасник
Торук New
Беркана New
Бонд

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

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
стійкий до кореневих гнилей
підвищена витривалість до зниження агрофону
для низьковитратних технологій вирощування
пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
ранній, технологія Sumo

70 000
(400 - 1 п.о.)

130 000
(1170 - 1 п.о.)

130 000
(1450 - 1 п.о.)

70 000
(400 - 1 п.о.)

120 000
(1200 - 1 п.о.)

120 000
(1450 - 1 п.о.)

700 - 1 п.о.

1600 - 1 п.о.

1900 - 1 п.о.

-

1600 - 1 п.о.

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
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БОРНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ

A1

В=168 г/л

Bor + Магний

Bor + Молибден

Бор – важнейший элемент питания растений и источник повышения рентабельности растениеводства.
Жидкие борные микроудобрения «Добрый Хозяин» обеспечивают регулярное питание бором в критические фазы развития растений, стрессоустойчивость и устойчивость к низким
температурам, а также повышают урожай и улучшают качество
продукции.
Бор способствует цветению и улучшает плодообразование,
стимулирует развитие завязи и плодов.
Бор содержится в максимально возможной концентрации и
легко доступной форме для растений.

ГУМАТ КАЛИЯ

САПРОПЕЛЬ

С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
Натуральное удобрение со стимулирующим эффектом на основе гуминовых кислот. Оказывает комплексное воздействие на все части растений: стимулирование фотосинтеза, увеличение массы наземной
части и корневой системы. Гумат калия укрепляет иммунитет растений, увеличивает урожайность культур
и улучшает их качество.

Сапропелевое удобрение, состоит из перегнивших
остатков водной флоры и фауны. Удобрение обеспечивает мягкий стимулирующий эффект, который проявляется в активации роста и развития, увеличении
размеров листьев, усилении фотосинтеза, скорости
прорастания семян, в быстром формировании мощной корневой системы. Повышает урожай и улучшает
качество продукции.

ЦИНКОВОЕ МОНОУДОБРЕНИЕ
Жидкое цинковое моноудобрение Profi-Zn обеспечивает регулярное питание цинком в критические фазы развития растений, а также повышает урожайность и улучшает качество
продукции. Цинк содержится в легко доступной форме для растений, благодаря своей хелатной форме.

МУЛЬТИКОМПЛЕКСЫ
ПРОФИ-Азот

ПРОФИ-Фосфор

ПРОФИ-Kалий

Профессиональный мультикомплекс, для роста
и развития растений, с повышенным
содержанием азота и
комплексом микроэлементов в
форме хелатов.
Состав препарата идеально подходит
для листовой подкормки всех сельскохозяйственных культур, на протяжении вегетационного периода.

Профессиональный мультикомплекс, для роста
и развития растений, с повышенным
содержанием фосфора и
комплексом микроэлементов в
форме хелатов.
Состав препарата идеально подходит для листовой подкормки всех
сельскохозяйственных культур, в
начале вегетационного периода.

Профессиональный мультикомплекс, для развития и роста
плодов, с повышенным содержанием калия и
комплексом микроэлементов в
форме хелатов.
Состав препарата идеально подходит для листовой подкормки всех
сельскохозяйственных культур, при
формировании урожая.

Производитель: ЧП «Агро-Защита», ООО «Защита-Агро»
Тел./факс: (048)-705-48-10; тел.: 067-484-03-72; 050-416-43-33, 097-012-43-33
E-mail: agro_odessa@ukr.net, сайт: www.agro-zahist.com.ua

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

17

семена, СЗР, удобрения

MonoBor

“Агро1”, №5 (40), май 2019 г.

семена, СЗР, удобрения

A1

4 ПОРАДИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
Повним ходом триває аграрний сезон 2019-го року. Не
дивлячись на суху осінь, примхливу весну та політичну непогоду, землероби продовжують вирощувати. Та сьогодні, в
часи великих змін, неможливо вижити, якщо не розвивати
свою технологію вирощування. Тому в цій статті буде наведено 4 поради, ефективність яких доведена наукою і практикою.
ЛІК У ВА ННЯ Г ЕРБІЦИ ДНОГО С ТРЕС У
Гербіциди - найнебезпечніші для культури пестициди. Особливо гостро стоїть проблема фітотоксичності післясходових
гербіцидів. Не дивлячись на дані про селективність діючих
речовин, неодноразово було помічено затримку у рості основної культури після хімічних обробок. Візуально рослина може
не показувати жодних симптомів отруєння - відсутні хімічні опіки, пожовтіння, в’янення тощо. Негативний вплив стає
помітним лише у порівнянні з необробленими рослинами, які
починають значно випереджати оброблені.
Нерідко агрономи дещо завищують норму витрати препарату, щоб посилити його дію на бур’ян. Безумовно, це також
має свій негативний вплив.
Щоб уникнути фітотоксичності, рекомендовано додавати
до бакової суміші з селективним гербіцидом антистресант
Мегафол (1-2 л/га). Він допоможе діючій речовині проникнути
в рослину бур’яну, завдяки функції транспортанта. Це значно
підвищить ефективність пестициду без завищення норм витрати. З іншої сторони, як антистресант, Мегафол захистить
основну культуру від стресу, викликаного гербіцидом. Також
можливе використання цього біостимулятора в сушімі з мінеральними добривами для підвищення ефективності листових
підживлень.
СОЯ - БЕ З ПРОБ ЛЕМ
Складний контроль бур’янів - актуальна проблема і для сої,
та не єдина. Всім, хто вирощує цю зернобобову культуру, відомо, наскільки важливими є азотфіксуючі бактерії. В свою
чергу, ці мікроорганізми залежні від підживлення молібденом.
Для цього рекомендовано проводити до двух листових внесень добривом Молібіон в нормі 0.3-0.5 л/га.
Будь-яка система захисту сої зіштовхується з проблемою
опушення листової поверхні. Це захищає культуру від випаровування, але сильно погіршує контакт пестицидів з листком.
Щоб вирішити цю проблему, під час кожної обробки варто додавати 30-50 мл/100 л Control DMP. Це підкислююче добриво
виконує роль ПАР (ад’юванту), дисперганту та транспортера,
пом’якшує жорстку воду та є джерелом азоту та фосфору.
ЦИНК Д ЛЯ К У К У РУД ЗИ
Цинк грає важливу роль для всіх рослин. Він є одним з найважливіших активаторів ферментів. Але візиткою цинку є його
роль в процесі ділення клітин та цвітіння.

Цинкові добрива полюбили садівники, адже він захищає
рослинну клітину від стресів, викликаних неоптимальним температурним режимом.

Звичайно, різні рослини мають неоднакову потребу в цьому
елементі. Однією з найвибагливіших до цинку є кукурудза. Без
нього врожайність кукурудзи може знижуватись на десятки
відсотків, навіть без зовнішніх проявів дефіциту.
Важливість цинку є відомим фактом, та більшість господарств використовує сульфат цинку. Це проста сіль, потрібна
культурі у порівняно невеликій кількості, її легко вносити в одній баковій суміші з пестицидами. Та як всі прості солі, сульфат
цинку має дуже посередню доступність рослині, крім того, в
жарку погоду може призводити до хімічних опіків та стресу.
Щоб уникнути негативних наслідків, рекомендуємо використовувати добрива Брексіл цинк, або Агріфлекс Аміно цинк
(містять по 10% цинку). Оптимально вносити цинк у фазі 3-5 та
7-9 листків у нормі 1 кг/га добрива за один раз.
В ці дні температура починає підніматися досить високо,
тому цинкове удобрення не лише підвищить врожайність, але
і захистить від стресових ситуацій.
БОРОП ЛЮС
Другий важливий елемент - бор. Разом з цинком він дуже
важливий під час цвітіння. До нього також проявляють високу
чутливість окремі культури: ріпак, буряки, картопля, соняшник, яблуні та овочеві.
На жаль, борні добрива часто фіксуються в ґрунті і стають недоступними рослині. Да і під час основного удобрення
мало хто враховує потребу в цьому елементі. Найдоцільніше
регулярно застосовувати сучасні борні добрива, та необхідно провести хоча б 1-2 обробки перед цвітінням, адже бор є
ключовим для фертильності пилку. Ми рекомендуємо надавати перевагу добриву Бороплюс, що містить органічну форму
бору, тому значно ефективніше за похідні борної кислоти.
Забезпечивши якість пилку, ми підвищимо успішність
цвітіння та зав’язування плодів (насіння, зерна тощо). При недостачі бору неможливо отримати якісний урожай картоплі,
цукровий буряк уражується гниллю сердечка.
Без бору порушується кальцієве живлення, тому він потрібний і для культур, що чутливі до кальцію: зернобобові, злакові
та ті ж картопля, буряк, овочеві і садові культури.
РА ДІФА РМ + ВА Л А Г РО Е ДТА Д ЛЯ ОЗИМИХ
Сівба озимих - це виклик агроному. Далеко не завжди є можливість якісно, а головне, завчасно підготувати ґрунт і висіяти
озимину достатньо рано. Недотримання технології - це недруж-
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ні сходи, що часто поєднується з дефіцитом вологи.
Щоб посів був максимально підготовленим до перезимівлі,
варто поборотися за енергію проростання насіння, а для цього
рекомендовано обробити його біостимулятором Радіфарм.

Значну роль відіграють і елементи живлення. Особливо
варто врахувати, що азотні добрива до зими вносяться в незначній кількості, а фотосинтез має бути максимально активним. На перших фазах розвитку непродуктивно проводити
листові підживлення, тому насіння обробляють також препаратом Валагро ЕДТА Мікс 5.
Радіфарм та Валагро ЕДТА сумісні між собою та з пестицидами. Норма витрати - по 250 мл кожного на тонну насіння.
Ця бакова суміш актуальна і для ярих культур. Та головне пам’ятати, що біостимулятори є допоміжним механізмом.
Вони не здатні виправити всіх наших помилок, а лише згладити їх наслідки. Біостимулятор - це жива вода, яка активізує
певні корисні процеси в рослині. Цим вони і відрізняються,
адже на кожній фазі та у кожному випадку стимулювати треба
щось одне. Неможливо «розкочегарити» всі обмінні процеси
одразу. А тому важливо не просто внести біостимулятор, а застосувати його в правильній кількості у правильний час, відповідно до рекомендацій виробника. І тут важливо обирати
того виробника, який дійсно може продемонструвати наукові
досягнення, що і лягли в основу його препарату. Це і пояснює,
чому біостимуляторів багато, та лише деякі стали класикою.
м. Київ, вул. Підвисоцького, 6-В

https://agrisol.ua

(050) 284-46-33
(044) 531-97-87
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МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПІДЖИВЛЕННЯ — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО
впливають на доступність елементів живлення рослинам. Як правило, фосфорно-калійні добрива, а також
половину загальної потреби азоту вносять восени під
основний обробіток ґрунту. По 10-15 кг фосфору і калію
доцільно вносити стрічковим способом при посіві кукурудзи, з розміщенням добрив на відстані 4-5 см збоку і
глибше від залягання насіння, оскільки добрива токсичні для молодих проростків, що призводить до їх загибелі
і зрідження посівів. Другу половину азотних добрив доцільно вносити прикоренево у міжряддя при досягненні
рослинами висоти 20 см. Як свідчить практика, найкращим азотним добривом для кукурудзи є карбамід.
Повну дозу азоту в карбаміді вносять за 10-12 днів
до посіву в передпосівну культивацію, або сівалками. Це
необхідно для нейтралізації шкідливого для рослин біурету, що міститься у карбаміді. Правильно внесений і
зароблений у ґрунт карбамід пролонговано забезпечує
потребу рослин в азоті, завдяки чому часто відпадає потреба у додатковому прикореневому підживленні. Останнім часом все більшої популярності набуває практика застосування як джерела азоту карбамідно-аміачної
суміші (КАС). КАС у кількості 30-60 кг д.р. азоту вносять
обприскуванням ґрунту під передпосівну культивацію
(важливо КАС заробляти в ґрунт аби уникнути втрат
азоту у вигляді аміаку), а також двічі прикоренево розливними трубами в таких же нормах у фазах розвитку
рослин до 4-х листків (19-22) і до змикання рядків (22-32).
Додатковим ефективним джерелом поповнення потреби рослин в азоті є листкові підживлення карбамідом,
концентрацією 6% фізичної ваги добрива разом з мікроелементами та пестицидами.
Найбільш чутливими мікроелементами для кукурудзи являються цинк, марганець, бор, мідь. Рослини також добре реагують на листкові підживлення фосфором,
магнієм, сіркою, особливо на початку свого розвитку.
Слід звернути увагу на те, що рослини впродовж
вегетації у різні фази розвитку споживають неоднакову
кількість елементів живлення і не у стабільному співвідношенні їх між собою. Динаміка споживання азоту, фосфору, калію та магнію, та їх співвідношення між собою в
окремі фази розвитку наведені у таблиці (у % до повного споживання).

Кукурудза – одна з найважливіших зернових культур. Висока потенційна урожайність за відносно низьких
витрат на виробництво обумовлюють її широке розповсюдження. У світовому виробництві зерна їй належить
майже 30%. А площі посіву сягають 20%. Кукурудза відрізняється низьким транспіраційним коефіцієнтом, адже
на формування 1 кг сухої речовини вона споживає води
на 18% менше озимої пшениці та на 55% менше ніж соняшник. Крім того, кукурудза гарний попередник для
ярих зернових культур.
Широкий асортимент гібридів кукурудзи з різними
термінами вегетації та високим генетичним потенціалом урожайності дозволяє отримувати високі урожаї
практично в усіх погодно-кліматичних умовах України, у
тому числі і малосприятливих умовах Степу.
Проте, не зважаючи на значне підвищення середньої урожайності зернової кукурудзи в Україні впродовж
останніх 10-15 років, рівень продуктивності її значно відстає від урожайності розвинених країн (США, Канади,
Італії), де середня урожайність сягає 84-94 ц/га.
Разом з тим, на фоні середньої урожайності в Україні в
межах 60 ц/га, окремі сільгоспвиробники отримують
урожаї зерна кукурудзи без зрошення по 100 і більше
центнер. Зрозуміло, що важливим елементом урожайності являються досягнення селекції у створенні високопродуктивних гібридів та їх толерантності до малосприятливих умов, проте чи не найбільше значення має
організація правильного, оптимального живлення рослин, забезпечення їх необхідною кількістю поживних
макро- (NPK), мезо- (Mg, S) і мікроелементів (бор, цинк,
марганець, мідь, молібден, залізо та інші). За різними
джерелами на формування 1 тонни зерна кукурудзи
разом з побічною продукцією вона потребує 24-32 кг
азоту, 10-14 кг фосфору, 24-32 кг калію, по 6-10 кг
кальцію і магнію, 3-4 кг сірки, а також 10 г бору, 14 г
міді, 110 г марганцю, 81 г цинку, 0.9 г молібдену і інших мікроелементів. Найбільш чутливим елементом
для кукурудзи є цинк.
Необхідну кількість азотних, фосфорних, калійних
добрив, а також сірки і магнію для формування прогнозованої урожайності визначають за результатами агрохімічних аналізів ґрунтів та з урахуванням умов, що
Фаза розвитку

N

Р2О5

К2О

MgO

1-5 листків

25

15

26

Співвідношення
N

Р2О5

К2О

MgO

26

1

0.65

1,13

1,15

6-13 листків

22

15

37

15,5

1

0,69

1,68

0,7

Викидання волоті - цвітіння

32

25,7

30

19

1

0,79

0,91

0,58

Молочна стиглість

2

23

3

16,5

1

11,5

1,5

8,25

Повна стиглість

19

21

4

23

1

1,05

0,2

1,18

Всього

100

100

100

100

-

-

-

-

Відповідно до динаміки використання (потреби)
рослинами кукурудзи елементів живлення необхідно
використовувати відповідні схеми листкових підживлень у критичні фази розвитку, що забезпечує значне
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підвищення урожайності зерна.
Найбільш критичними для кукурудзи є фаза 3-5
листків, коли завершується формування вегетативних
частин стебла. В подальшому на верхівці пагона закла-
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На площі 3070 га проведено 1 листкове підживлення мікродобривами Нановіт у фазі 5-6 листків. При цьому було внесено 3,68 кг азоту, 460 г магнію, 920 г сірки,
102 г цинку та 130 г гумінових і фульвових кислот. Урожайність склала 112 ц/га.
На контрольній площі розміром 15 га у фазі 5-6
листків вносили лише 8 кг карбаміду (3.68 кг азоту) і отримали урожайність 97 ц/га. Отже, за два підживлення
приріст урожайності відносно контролю склав 27 ц/га
(27.8%), а на площі з одним підживленням – 15 ц/га
(15.5%).
У ФГ «Добробут» (Кривоозерський район, Миколаївська область) у 2016 р. кукурудза вирощувалась на
площі 180 га. Висівався гібрид PR-37-H-01. Основний
обробіток ґрунту – глибока оранка, під яку було внесено
N24P24K 24, а у передпосівну культивацію – 150 л КАС32
(48 кг N). В перше листкове підживлення у фазі 5 листків застосовували мікродобрива Нановіт фосфорний,
Нановіт моно Цинк та сульфат магнію.
Друге листкове підживлення виконано у фазі 8-9
листків мікродобривами Нановіт Мікро, Нановіт моно
Бор, Нановіт моно Марганець та сульфат магнію. За
два підживлення було внесено 9,9 кг азоту, 411 кг
фосфору, 109 г цинку, 90 г бору, 87 г марганцю, 6.5 г
міді, а також 1 кг магнію і 2 кг сірки. Отримана урожайність 107,8 ц/га при середній урожайності в господарствах району 59.7 ц/га. Більше 100 ц/га урожайності кукурудзи отримано в цьому господарстві і в
минулому 2018 році
Отже, застосування листкових підживлень високоякісними мікроелементними добривами, відповідно до
результатів агрохімічної листкової діагностики рослин,
забезпечує значне підвищення урожайності як кукурудзи, так і інших культур, навіть у малосприятливих умовах Степу України.
Член-корр. МАКНС Іванчук М.Д. (050) 604-11-45

Добрива позакореневі «НАНОВІТ» поставляє
ТОВ «Південьнасіньсервіс» та компанія «Агровіт Груп», (095) 278-08-05
Назва добрива та його елементний склад (грам/літр)
НАНОВІТ Супер (N-122 / K 2O-61 / MgO-30 / B-4,5 / Cu-4,5 / Fe-0,9 / Mn-0,44 /Mo 0,024 /
Zn-2,6 / Амінокислоти-34,9)
НАНОВІТ макро 12-4-7 (N-131/ P2O5 -48 / K 2O-77 / B-0,21 / Cu-0,11 / Fe-0,22 / Mn-0,11 /
Mo 0,05 / Zn-0,01/Амінокислоти-35,7)
НАНОВІТ моно Бор 11% (B-150 / Амінокислоти-20,5)
НАНОВІТ моно Цинк (N-72 / S-48 / Zn-102 / Амінокислоти-37,0)
НАНОВІТ моно Марганець 12% (N-38 / S-63 / Mn-155 / Амінокислоти-19,9)
НАНОВІТ моно Мідь (N-67 / S-33 / Cu-70 / Амінокислоти-33,2)
НАНОВІТ Фосфорний з мікроелементами (N-62 / P2O5-411 / B-7 / Zn-7 /
Амінокислоти-34,0)
НАНОВІТ МІКРО У (N-51 / MgO-58 / S-50 / B-6,5 / Cu-6,5 / Fe-7,7 / Mn-12 / Mo 0,046 / Zn-6,4 /
Амінокислоти-66,4)
НАНОВІТ Кальцієвий (CaO-210 / N-124 / MgO-9,9 / S-10,8 / B-0,6 / Cu-0,3 / Fe-2,9 / Mn-1,5 / Mo 0,02 / Zn-0,3 / Амінокислоти-10,9)
НАНОВІТ Молібденовий з мікроелементами (Mo-35 / B-5 / Zn-5 / Амінокислоти-49,0)
НАНОВІТАміноМакс (Амінокислоти-403 / полісахариди-1,15 / фітогормони-0,12 / N-19,6 / P2O5-11,5 / K 2O-12,7 / MgO-1,15 / S-0,09 / B-0,12
/ Cu-0,17 / Fe-0,12 / Mn-0,23 / Mo 0,07 / Zn-0,23 / Si-0,05 / Co-0,05)
Сульфат магнію кристалічний (MgO – 17,5%, SО3 – 35%) (пакування - мішок 25 кг)
Сульфат магнію гранульований (MgO – 17%, SО3 – 32%) (пакування - БігБег 800 кг)
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дається вісь волоті, а у пазухах листків майбутні качани
та зачатки листків їх обгортки. У ці фази коренева система мало розвинена і не здатна забезпечити у повному обсязі відносно високу потребу рослин в елементах
живлення. Особливо важлива доступність фосфору,
азоту, цинку, а також магнію і сірки. Тож позакореневе
живлення рослин у фазі 4-5 листків складом цих елементів у значній мірі впливає на продуктивність майбутнього урожаю.
У фазі 7-9 листків - до появи волоті відбувається
формування пилкових зерен в пиляках і зачатків колосків, закладається кількість зерен в ряду. Особливість цього стану полягає в інтенсивному споживанні
елементів живлення і великому впливі на озерненість
качанів, а відтак - і на майбутній урожай. Листкове підживлення комплексом мікроелементів з високим вмістом марганцю, бору, цинку, а також сірки, магнію і азоту
значно впливає на величину та якість урожаю. Практика
застосування листкових підживлень кукурудзи в господарствах – клієнтах компанії ТОВ «Південьнасіньсервіс» за схемами, розробленими її спеціалістами, свідчить про високу їх ефективність. Так, в агропідприємстві
ПП «Агропрогрес» (Бобровицький район, Чернігівська
область) у 2012 р. вирощували гібрид кукурудзи PR 39
Н32 на площі 3.1 тис.га із застосуванням мікродобрив
Нановіт компанії «Агровіт Груп» (Польща-Україна) за
схемами підживлення, запропонованими фахівцями
ТОВ «Південьнасіньсервіс». Основний обробіток грунту – оранка. За 12 днів до посіву внесено по 225 кг карбаміду на 1 га сівалками. Листкові підживлення на площі 79 га виконувались двічі – у фазі 5-6 листків і фазі
8-9 листків. За 2 підживлення було внесено 7,49 кг азоту,
0.9 кг магнію, 1.84 кг сірки та 411 г фосфору, 144 г цинку,
160 г бору, 24 г марганцю, 13 г міді, 0.9 г молібдену та
130 г гумінових і фульвових кислот. Отримана урожайність на цьому полі – 124 ц/га.
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МОЖНО ЛИ ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
ПОДСОЛНЕЧНИКА В ПОЛТОРА РАЗА?
Из 32.5 млн га пахотных земель Украины под подсолнечником занято около 7 млн га или 21% против 1.6 млн
га в конце прошлого века. Между тем урожайность его
выросла всего на 25%, с 17.5 ц/га в 1998 году до 22 ц/га
в последние годы.
На фоне повсеместного использования высокопродуктивных гибридов преимущественно иностранной селекции, внедрения более совершенной техники и
средств защиты растений, такую урожайность вряд ли
можно признать приемлемой. Стоит разобраться, почему
генетический потенциал урожайности высокопродуктивных гибридов 50 и более ц/га используется менее
чем наполовину. Мы привыкли во всем винить природу.
Действительно, она часто преподносит нам неприятные
сюрпризы, кстати, не без нашей «помощи», в частности
засушливую погоду. Но подсолнечник считают засухоустойчивой культурой, хотя вряд ли это суждение верно.
Ведь подсолнечник имеет высокий транспирационный
коэффициент. В условиях полной полевой влагоемкости
на формирование 1 кг сухого вещества он потребляет
630 л воды (кукуруза - 220 л), благодаря мощной корневой системе, проникающей вглубь почвы до 3-х м, а также
низкому сопротивлению перемещению воды в растении и
низкому сопротивлению устьиц.
Однако в условиях влагоемкости почвы, близкой к
точке увядания, транспирационный коэффициент снижается до 450 л воды на 1 кг сухого вещества. Засухоустойчивость вовсе не исключает ограничения растений
в обеспечении влагой. Наоборот, он требователен к ней.
За вегетационный период подсолнечник потребляет
500-600 мм воды, хотя минимальная потребность в ней
удовлетворяется и при 350-400 мм осадков. Особенно
требовательны к влаге растения во время от образования бутонов до цветения. При раннем недостатке влаги
снижается площадь листовой поверхности и уменьшается образование количества цветков на корзинку. При
позднем - листья быстро стареют, снижается содержание
масла в семянках.
Продолжительность вегетационного периода подсолнечника составляет 150-170 дней (ультраранние гибриды - 110 дней). От посева до появления всходов в
зависимости от температуры проходит 7-20 дней. После
появления всходов до 10-го листа преимущественно развивается корневая система. Образование сухой массы в
день достигает 10 кг на 1 га.
Этот период длится до 40 дней. В период цветения
после оплодотворения начинается налив семян. Если до
образования цветковых бутонов ассимиляты в основном
направлены в корневую систему и нижнюю часть растения,
то в период цветения поток продуктов синтеза направляется к корзинке с цветами. После завершения цветения
образование сухой массы снижается до 30-40 кг в день.
Учитывая эти физиологические особенности, необходимо программировать систему питания растений. В
системе питания с/х культур мы традиционно главное
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внимание уделяем азоту, меньше фосфору и калию. В последнее время многие аграрии начали применять серу и
магний. Что касается микроэлементов, то этот элемент
прогрессивных агротехнологий активно применяется,
однако не всегда эффективно. Между тем из-за дефицита
микроэлементов усвоение растениями азота, фосфора и
калия снижается на 20-30%.
Поэтому умалять роль и значение микроэлементов
в питании растений — недопустимая ошибка. Ни один
элемент не может быть заменен каким-либо другим, поскольку каждый выполняет свою особую роль в жизнедеятельности растения.

Для формирования урожая 3 т/га подсолнечник потребляет (в среднем) 170 кг азота, 80 кг фосфора, 380 кг
калия, 70 кг серы, 45 кг магния в д.в., а также 200 г бора,
150 г цинка, 100 г марганца, 60 г меди и др. элементы.
Потребление этих элементов в разные периоды роста
и развития растением неодинаково и их соотношение
изменяется. Так, в начальной фазе развития до 10-го
листка основное количество элементов питания растение расходует на развитие корневой системы. При этом
рост надземной части растения задерживается. Кроме
этого, начиная с 5-го листка до фазы бутонизации, в растении закладывается количество цветков на корзинку.
Поэтому баланс по количеству и соотношению элементов питания в соответствии с потребностями растения —
очень важное условие формирования основы будущего
урожая. В этот ответственный период, который длится
в пределах 40 дней, растения подсолнечника на 1 га
потребляют 29% азота, 12% фосфора, 20% калия, около
30% магния и более 25% серы от общего потребления.
Начиная с 5-го листка до появления бутонов, потребляется до 80% бора. И это огромное количество питательных веществ растения потребляют корневой системой,
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которая только начинает развиваться. Если поглощение
корнями азота, калия, при наличии их запасов в доступных формах и в нормальных почвенно-климатических
условиях не проблематично, то в отношении фосфора
картина иная. В обеспечении этим элементом растения
испытывают трудность, во-первых, из-за низкого его
содержания в доступной форме в почве, а, во-вторых,
малой его подвижностью, так как фосфорная кислота
очень быстро связывается катионами кальция, железа,
алюминия, переходя в труднорастворимые соединения,
малодоступные растениям. Особенно невелика доступность фосфора в условиях низких температур почвы
меньше +10ºС. Поэтому в условиях прохладной весны
растения подсолнечника в начальный период развития
испытывают фосфорное голодание, что снижает его
энергетическую базу для биохимических процессов в
организме растений, снижает потенциал урожайности.
Затруднено также поступление в растения бора. Исправить ситуацию помогает некорневая подкормка в фазе
4-5 листков составом таких элементов как: азот, фосфор,
магний, сера, бор, цинк и др. Эта некорневая подкормка приходится на сроки обработки посевов страховыми
гербицидами, вызывающими глубокий стресс и у растений подсолнечника, что, как показывает практика, снижает потенциальную продуктивность на 5-7 ц/га.
Для преодоления стрессов внесения одних микроудобрений недостаточно. Быстро выходят из стрессового
состояния растения, обработанные незаменимыми аминокислотами, поэтому необходимо применять микроудобрения, в составе которых имеется высокое содержание

аминокислот. Такие микроудобрения обладают не только
стимулирующими, но и антистрессовыми свойствами.
Применение микроудобрений Нановит фосфорный
(Р2О5 - 104 г, азот - 62 г, бор - 7 г, цинк - 7 г + аминокислоты
20.5 г на 1 л), а в случае применения гербицидов с добавлением 0.2 л Нановит Амино Макс (403 г на 1 л аминокислот)
выводит растение из стрессового состояния в короткие
сроки после внесения.
Вторая некорневая подкормка необходима в фазе
образования бутонов перед цветением.
В этот период растения потребляют большое количество всех элементов, участвующих в образовании
продуктов фотосинтеза, передвижении их из листков
в стебель, корневую систему, где они аккумулируются
в виде запасов аминокислот, а с началом цветения направляют их в корзинки для формирования семян. Особую роль в передвижении углеводов в растении играет
бор. Этот элемент малодоступен растению в щелочных
почвах, в засуху или в переувлажненной почве. Бор участвует в делении клеток, повышает содержание масла в
семенах, способствует вызреванию пыльцы и полному
оплодотворению цветков. В эту некорневую подкормку
мы вносим высококонцентрированный микрокомплекс
Нановит Микро 1 л + Нановит моно Бор 1 л + Нановит
моно Марганец 0.5 л вместе с сульфатом магния 3 кг,
карбамидом 4-5 кг и полисахаридным прилипателем
Липосам 0.2 л на 1 га.
Применение таких подкормок обеспечивает повышение урожайности подсолнечника на 4-6 ц/га.
Член-корр. МАКНС Н.Д. Иванчук, (050) 604-11-45
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МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ,
АНО

НТОВ
ЗАПАТЕ

Завдяки подрібнювачу
соломи у валках УМС 170
вітчизняні господарства
отримують якісну
та продуктивну
на
техніку
жав ія
Дер енсац
п
ком

0%

до 4

АНАЛОГІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕМАЄ
Використання різних моделей подрібнювачів для подрібнення соломи у валках не
завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні рішення ці знаряддя не давали потрібного результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів УMС 170, вітчизняні аграрії
змінили ставлення до цих машин – техніка довела власну потрібність та ефективність роботи
у різних регіонах країни. За підсумками роботи
подрібнювачів у 2011-2018 роках в усіх областях України, керівники господарств повідомили, що з придбанням подрібнювачів УМС 170
відключають ці механізми у зернозбиральних
комбайнах, бо подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони тепер
виконують саме подрібнювачами соломи у валках УМС 170, виходячи з таких міркувань:
1. Витрати палива при використанні подрібнювачів УМС 170 не перевищують, а в ряді
випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів
комбайнів.
2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, господарство збільшує їх денний виробіток. За
різними даними, це від 15 до 25%, що за постійної недостачі комбайнів стає актуальним.
Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з под-

або Як не втрачати від 3 тис. грн. з га

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

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх зернових культур, післяжнивні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його
цілодобово.
Працює на кам’янистих ґрунтах.
І, насамкінець, дуже важливо: шляхом простої трансформації
УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику,
трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 3 см з робочими
органами у вигляді молотків або Y-подібних ножів.
Таким чином, покупець отримує дві повноцінні машини в одній:
подрібнювач рослинних решток у валках (найкращу, аналогів якої нема
на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.
Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано одержати
подрібнювач УMС 170 до початку сезону збирання культур?
Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: Подрібнювачі УМС 170 виробляються з використанням імпортних комплектуючих (редуктори,
робочі органи, інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редукторів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на доставку та виробництво. Тож у сезон кількість наявних машин обмежена.
Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.
ДМИТРО ІВАНЕНКО

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

Система протиножів

Система рівних ножів

Технічні характеристики подрібнювача УМС 170
Загальна ширина, м
Робоча ширина захвату, м
Ширина валка, що подрібнюється, м
Оберти ВВП трактора, об/хв
Оберти ротора, об/хв
Тип різальних органів
Кількість ножів, шт.
Кількість протиножів, шт.
Довжина подрібненої маси, см
Ширина розкидання подрібненої маси, м
Робоча швидкість руху по валку, км/год
Продуктивнисть за годину основного часу, га
Пропускна здатність, кг/с/т/год
Повнота збирання, %
Необхідна потужність трактора, к.с.
Витрати палива, л/га
Вага, кг

1,9
1,7
до 2,3
540
3000
Система рівних ножів
і протиножів у корпусі
64
32
2-3
до 6,5
до 10 і більше
до 6
4,4/16 - 15/50
97,9
від 50
1,5 - 4,2
450

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

ми защитными салазками, которые предохраняют ротор от поломки в случае наседания на грунт при эксплуатации на неровных
поверхностях. Характеризуется прочной и
жесткой конструкцией.
Для передвижения по дорогам общего
назначения мульчер переводится в транспортное положение за счёт двух гидроцилиндров с управлением из кабины трактора.
Транспортная ширина - 3,5 м. Мульчер
оснащен гидравлическими замками для надежной фиксации боковых мульчеров в
вертикальном положении при транспортировке, а также гидравлической регулировкой заднего мульчера.
Роторы приводятся в движение от ВОМ
трактора 1000 об/мин.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Трехточечное крепление к навеске
трактора III-IV-й категории
• Возможность работы измельчителей в
плавающем положении
• 4 карданных вала
• Гидравлическое складывание из рабо-

СУПЕРЦЕНА: € 33 000 с НДС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип

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

Ед. изм. CUNEO P 920

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

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

МЧП ЛЫБИДЬ • E-mail: lybidsumy@gmail.com • Сайт: selhozpostavka.com.ua
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

МУЛЬЧЕР ПРР 280

R

измельчитель пожнивных остатков кукурузы,
подсолнечника, веток в садах и лозы виноградников
ЧЕТЫРЕ ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
НА ПОЛЯХ УКРАИНЫ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Мульчер ПРР 280 – профессиональный измельчитель для работы на больших площадях по измельчению пожнивных остатков
кукурузы, подсолнечника, стерни зерновых, рапса, сои, гречихи и
других растительных остатков после уборки урожая или высокой
травы и кустарников на заброшенных и необрабатываемых землях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина захвата, м
2,8
Высота измельчаемой кукурузы, м
до 3
Обороты ВОМ трактора, об/мин
540/1000
Диаметр ротора, мм
200
Толщина стенки ротора, мм
12,5
Обороты ротора, об/мин
2243
Тип рабочих органов
Молотки (ножи)
Количество рабочих органов – молотки / ножи
32 / 96
Рабочая скорость движения, км/ч
до 10
Необходимая мощность трактора, л.с.
от 80
Расход топлива, л/га
3-5
Вес, кг
850

нная
стве ция
р
а
д
Госу пенса

ком

0%

до 4

ПРЕИМУЩЕСТВА.

1. Рабочие органы на роторе расположены по
двойной спирали (патент), что снижает нагрузку на
двигатель трактора на 24% и позволяет агрегатировать мульчер с тракторами МТЗ 82.
2. Усиленные 2-х рядные корпусные подшипники ротора SKF, не требующие обслуживания.
3. Обороты ротора – 2 243 об/мин!
4. Автоматическое натяжение ремней, вентилятор для дополнительного охлаждения ремней.
5. Электронная балансировка ротора.
6. Карданный вал входит в комплект поставки.

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97,
(050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00
Производитель МЧП ЛЫБИДЬ • lybidsumy@gmail.com • selhozpostavka.com.ua
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«Монтана» - легкий компактор для МТЗ-82
Культиватор
«Монтана-450»
проектувався під клас тракторів
МТЗ 82. Ми бачили проблему в
тому, що машини є в кожному господарстві, але часто ця техніка
не відповідає сьогоденню. Для
конструкторів заводу було важливо зробити під цей клас тракторів
машину, яка відповідала б вимогам
сучасного виробництва.
Основним завданням передпосівної культивації є формування
передпосівного ложа і дотримання тієї глибини, яка задана агрономією, щоб не було борозни як
шифер, як говорять на полі, щоб це
дійсно було хороше ложе, по якому
могла б пройти сіялка та розложити
посівний матеріал.
Досвідчені агрономи говорять,
що якщо сформувати якісне посівне ложе, прорізати його сошником
і посіяти насіння сантиметром нижче, то можна зберегти вологу при
умові, якщо верхній шар ґрунту
якісно замульчувати та прикатати.
Саме цей культиватор дозволяє
зробити цю роботу. Завданням пружинної лапи є те, що вона не лише
підрізає ґрунт, а й мульчує все, що
лишилось на поверхні, для того
щоб перед початком посіву пройшли відразу катки, які чітко фіксують
мульчу. Тільки після цього в поле
зайде сівалка, яка зможе якісно
висіяти, і ми отримаємо рівномірне
сходження насіння.
Люди, які працювали з таким
класом культиваторів, говорять, що
якщо половину поля пройти таким
класом культиваторів, а другу частину - іншим культиватором КПН,
то різниця у врожаї буде орієнтовно
200-300 кг/га, і це тільки від способу
культивації. Не всі ще наразі готові
заходити в технології, але на це вже
є попит. Нещодавно до нас підійшов клієнт, який вже придбав даний
агрегат, але попередньо він хотів купити аналогічний агрегат з шириною
захвату 3 м у компанії Лемкен за
16000 євро. Ми наразі пропонуємо
аналогічний агрегат під МТЗ з шириною захвату 4.5 м за 162 тис. грн.
Потреба є. На виставці «АгроЕкспо»
30

наш стенд відвідали наші іноземні
друзі, видатні інженери, які оглянули агрегат з усіх боків та підказали,
де ми допустили помилок. Ми відразу ж повернули машину на завод,
аби виправити помилки в конструкції. Дані помилки з’явились з того
досвіду, коли ми робили машини
для важкої техніки. Це як в авіації:
для того щоб літак міг злетіти, має
бути чотири крила і хвіст, але коли
роблять дрони, то достатньо одного
літаючого крила. Як виявляється, те
що добре для великих машин, не є
добрим для малих. Даний культиватор ми хотіли зробити одночасно
причіпним і навісним, і це нам вдалося. Той, хто буде експлуатувати
культиватор, маючи великі території полів, може працювати з машиною у причіпному вигляді, якщо
маленькі території полів, то ним
можна працювати як навісним агрегатом. Оскільки крила складаються,
то немає проблем з пересуванням
по будь-якій території. Зараз ми намагаємось по конструкції «вижати»
з цього максимально облегшений
варіант. Він має бути як «Мерседес»,
хоча і зроблений в Україні. Основним завданням є виготовити агрегат, який не буде ламатись, який не
буде конкурентом для вітчизняної
техніки, а стане достойним конку-
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рентом іноземній. Якщо ми досягнемо цього, то це матиме успіх.
Для того щоб полегшити конструкцію, ми замовили метал з Туреччини, бо не знайшли необхідну
сталь в Україні.
Робочі органи ми використали
італійські, для того щоб вони відпрацювали заявлені гектари.
Ми замовили гідравліку вітчизняного виробника, але використали німецькі ущільнювачі.
Це три моменти, яким ми приділили увагу, і впевнені, що це
дасть свій результат.
По технології зварювання виробництво оснащено настільки
добре, що ці всі процеси у нас сертифіковані по ISO, працюють професіонали свої справи. Для того
щоб виготовляти саме цей культиватор, ми довго шукали завод з
культурою виробництва технологій.
Сегмент ринку техніки МТЗ трохи
призабули, але я сподіваюсь, що ми
цю нішу займемо зі своїм культиватором «Монтана-450».

+38 066 227-00-77,
+38 068 277-00-77,
+38 050 693-77-27,
+38 044 221-65-59

E-mail: td_diapazon@ukr.net
Сайт: diapazon.ua
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДК А

про державну дотацію
за вирощування молодняка ВРХ

Шановні власники великої рогатої худоби (ВРХ), Асоціація тваринників України
інформує Вас про те, що на державному рівні діє спеціальна бюджетна дотація за
вирощення молодняку ВРХ, якою Ви можете скористатися.
Розмір дотації за вирощення молодняка становить
300 грн., 700 грн., 1500 грн. на голову (в залежності від
віку молодняка). Максимальний розмір - 2500 гривень на
голову. Дотація надається за кожні 4 місяці утримання молодняку наростаючим підсумком.
Детальна процедура отримання цієї дотації передбачена «Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)», затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №107.
До інформації: Асоціація тваринників України – одне з
найвідоміших аграрних об’єднань України та найбільша
профільна організація в галузі тваринництва. Голова
Асоціації тваринників України – Ірина Паламар.
Сільськогосподарський кооператив «Бики Черкащини» (смт Цибулів, Монастирищенський р-н, Черкаська
обл.) реалізовує унікальний пілотний проект з надання
послуг своїм членам з відгодівлі та вирощення телят. Приватні господарства, які є власниками телят до 2 місяців, та
зацікавлені в отриманні послуг з відгодівлі та вирощення
телят, можуть звернутися до Кооперативу. Контакти: СОК
«Бики Черкащини» - (067) 544-67-64 (контакт-центр).

Як отримати дотацію за молодняк ВРХ?

Дотація надається фізичним особам, які утримують
ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних
осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших
власників.*
Крок 1. Ідентифікувати теля шляхом біркування та
реєстрації.
Важливо – у паспорті тварини зазначати походження: кличку та ідентифікаційний номер матері (корови).

Довідково: процедура здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення ВРХ визначена Порядком ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядком
оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби,
затвердженими наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 4 грудня 2017 року №642,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого
2018 року за №166/31618.
Крок 2. Підготувати мінімальну кількість документів:
• копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного
державного реєстру тварин;
• копію паспорта громадянина України;
• копію довідки або договору про відкриття рахунка
в банку;
• копію ідентифікаційного номеру фізичної особи –
власника тварини.
Крок 3. Подати до сільської, селищної, міської ради
або ради об’єднаної територіальної громади документи.
Документи приймаються протягом року в порядку
черговості - до 1 травня, до 1 вересня та до 1 грудня.
За молодняк, якому виповнилося 12 місяців у грудні
попереднього року, документи приймаються до 1 квітня
поточного року, у разі наявності молодняка в господарстві на момент подання документів.
Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на поточний рахунок, відкритий у банку.
• Дотація за молодняк, який народився в господарствах фізичних осіб, надається за кожні чотири місяці
його утримання наростаючим підсумком з урахуванням
віку молодняка у розмірі:
– у період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;
– у період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;
– у період утримання молодняка віком від 9 до 13
місяців – 1500 гривень за голову.
• Дотація за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надається за кожні повні
чотири місяці його утримання в такому господарстві від
дати переміщення до досягнення ним тринадцятимісячного віку у розмірі:
– за перші чотири місяці утримання молодняка —
300 гривень за голову;
– за наступні чотири місяці утримання молодняка —
700 гривень за голову;
– за наступні чотири місяці утримання молодняка —
1500 гривень за голову.
* Інформацію взято з офіційного веб-сайту
Мінагрополітики за посиланням:
http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25555
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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 точний 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.

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
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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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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
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ОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

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.

-25%%
-40
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Передові технології, що використовуються при виробництві котка «АЯКС», забезпечують надійну роботу протягом всього терміну експлуатації.
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:
• отримати бездоганну якість
подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залишків на поживні речовини;
• ефективно знищувати бур’яни і шкідників сільськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новітню техніку, що регулюється під Ваші потреби (висота,
вага для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом ґрунту).

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

ра, - 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.
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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 тракто36
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ОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА

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

-25%%
-40

Головною особливістю борони
АЯКС-АГРО є особлива адаптивна
конструкція зубів. Вона дозволяє
утворювати мікровибух при виході
з ґрунту, завдяки чому борона
ефективно розпушує його
і одночасно видаляє бур’яни
на стадії ниткового коріння.

ДЕР

Ж

АК
АВН

ОМП

ЕНСА

ЦІ Я

Дані функції перетворюють
її на незамінний агрегат для
досходового і післясходового
боронування посівів будь-яких
типів польових культур (зернових,
просапних, технічних).
Застосування ротаційної боронимотиги корисно при вирощуванні
всіх просапних культур, а навесні
— для озимого поля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина основної балки (бруса), мм

8

Товщина стійок з накладками, мм

9
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!

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (050) 660-13-98
agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Стаціонарна очисна машина
СОМ-60К (калібрувальна)
НОВИНК А В ОЧИЩЕННІ
ЗЕРНОВОГО ВОРОХ А
Висока продуктивність завдяки
кульковій системі очищення решіт. Стабільний виробничий процес завдяки
відсутності «мертвих зон». Високопродуктивна система аспірації дозволяє
якісно обробляти зерновий матеріал
рівномірним потоком повітря. Завдяки
цьому у нового покоління СОМ-60К з’явилася маса шанувальників. Розвинена
решітна система гарантує високу якість
очищення навіть при сильному засміченні зерна. СОМ-60К – залізна якість,
доведена до досконалості.

ОПИС
СОМ-60К призначений для попередньої, первинної та вторинної очистки зернової купи колосових, круп’яних
і зернобобових культур, технічних і

олійних культур, насіння трав. Сепаратор розроблений з урахуванням особливостей виробництва зерна в Україні
по вологості і засміченості, призначений для всіх кліматичних зон. СОМ-60К
встановлюється в існуючі агрегати і
комплекси (типу ЗАВ, КЗС) без істотної
зміни силової конструкції цих споруд.
Оптимальне поєднання амплітуди і частоти коливань, кута нахилу решітних
станів і величини повітряного потоку
сприяє якісному очищенню зерна. Сепаратор СОМ-60К задовольняє вимогам охорони навколишнього середовища і техніки безпеки.

БУДОВА І РОБОТА МАШИНИ
Розвинена решітна система, що
складається з чотирьох паралельно
працюючих решітних станів, дозволяє отримати високу якість очищення
навіть при сильному засміченні зерна.

ТОВ «Виробництво підсиленої техніки» є єдиним
виробником даної техніки в Україні! Ми відповідаємо за високу якість нашої продукції. На всю продукцію діє офіційна гарантія строком один рік, а також
у нас є післягарантійне обслуговування. На всю техніку також діє програма компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
виробництва в розмірі 25%.
38

Досягнута висока жорсткість, за рахунок виконання в стандартних решетах
ребер жорсткості і додаткових відбортовок по довжині решіт, покращує
технологічний процес і підвищує продуктивність сепаратора СОМ-60К. Для
очищення решіт застосовані кулі зі
спеціальних сортів гуми, що не вимагають додаткового налаштування при
тривалій роботі. Оригінальна конструкція зон очищення дозволяє виключити
забивання решіт при роботі сепаратора СОМ-60К (так званих мертвих зон).
Повітряна система: пристрій з подовженими ребрами рівномірно розподіляє
по ширині і глибині пневмоканала
надходження зернового матеріалу. Дві
незалежні аспіраційні системи найбільш прості в налаштуванні і надійні
в роботі. Конструктивні особливості
першої аспіраційної системи дозволяють досягти рівномірного по ширині
каналу замкнутого повітряного потоку,
який виділяє близько 90% легких домішок від початкового їх змісту у вихідній
купі. Оригінальна конструкція і раціонально спрофільований канал повітряної колонки в поєднанні з оптимальним
потоком другої аспірації виділяють
максимальну кількість щуплого і травмованого зерна. Замкнута повітряна
система першої аспірації спрощує систему очищення ЗАВ від пилу.

Ви можете звернутися до нас за телефоном

+38 (063) 832-47-43
Обирай найкраще!

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

«АРСЕНАЛ БРН-5.6» ТА «АРСЕНАЛ БРН-9»

ТЕХНОТАЙМ

АВНА
ДЕРЖ САЦІЯ
ПЕН
КОМ

40%
%
5
2

Ротаційні борони – це сільськогосподарські машини, призначені для до- і післясходових боронувань посівів польових
культур (зернових, пропашних, технічних),
для поверхневого рихлення и аерації
грунту, знищення ниткоподібних сходів

бур’янів. Ротаційні борони належать до
безпривідних машин, які мають різні
конструкційні рішення робочих органів:
дискові ротори з пелюстками гольчатими, зубовими або ножевими елементами.
Задачою цієї групи робочих органів яв-

ляється розрихлення поверхневого шару
грунту (кори), роздріблення грудок і брил,
часткове вирівнювання мікрорельєфа,
змішування грунтових шарів між собою,
грунту з добривами і боронування грунту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

ТИП АГРЕГАТУВАННЯ

БРН-5.6

БРН-9

НАВІСНИЙ

НАВІСНИЙ

2

ПРОДУКТИВНІСТЬ, га/год

до 20

3

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ, км/год

10-20

4

ТРАНСПОРТНА ШВИДКІСТЬ, км/год

15-20

5

РОБОЧА ШИРИНА ЗАХВАТУ, м

6

КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ, шт.

7

ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ, см

5.6

8.7

24х2

36х2
3-7

8

ГАБАРИТИ В РОБОЧОМУ СТАНІ

1.8/6.0/1.5

1.8/9.0/1.5

9

ГАБАРИТИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ
(ДШВ), м

7.0/2.0//1.8

1.8/9.8/1.5

10

МАСА АГРЕГАТУ, т

1.2

11

ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА, к.с.

від 80

1.6
від 100

+38 (096) 644-3399
+38 (067) 520-8999
+38 (067) 520-0599
+38 (067) 350-8999
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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производитель
зерноочистительного
оборудования

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

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

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

МИ ПЕРЕМІСТИМО ВАШЕ ЗЕРНО БУДЬ-КУДИ ЦІЛИМ І НЕУШКОДЖЕНИМ!
ЗАЧИСНИЙ СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОР ТЕР

ЗТС-260
ТОП-10 причин встановлення гравітаційного розподільника:
• Розподіляє дрібні частинки рівномірно у всьому
обсязі зерна
• Запобігає пошкодженню зерна через падіння
з великої висоти
• Покращує аерацію зерна
• Допомагає створити більш рівномірний потік
повітря через зерно
• Знижує витрати електроенергії при газації та аерації
• Керує поділом частинок за розмірами
• Запобігає налипанню дрібних частинок в центрі бункера
• Усуває пересушування зерна
• Забезпечує швидку газацію зерна
• Не використовує моторів, ременів, автоматики

Для силосів Ø6-22 м. Продуктивність 50-100 т/год.
Може встановлюватись як у нових силосах, так і в якості
заміни шнековому транспортеру. Завдяки гумовим скребкам і особливості конструкції не пошкоджує зерно при
переміщенні. Безпечний для персоналу. Не боїться потрапляння сторонніх предметів. Може працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі.

ГРАВІТАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ЗЕРНА
Для силосів Ø10-30 м. Продуктивність 100-175 т/год.
Призначений для рівномірного заповнення силосу, запобігає накопиченню
дрібних частинок і стручків бобових
у центрі сховища, покращує аерацію
зерна. Може встановлюватись
як у вже працюючих, так
і в нових силосах,
а також у лініях
комплексів очищення
і зберігання зерна,
комбікормових
заводах тощо.

ВИГОТОВЛЯЄМО НОРІЇ, ТРАНСПОРТЕРИ, ГАЛЕРЕЇ, БУНКЕРИ, САМОПЛИВНЕ ОБЛАДНАННЯ
ПП Фірма “Гіпрон”. м. Біла Церква.
Сквирське шосе, 194а
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(098) 558-67-02, (099) 767-13-91
факс (04563) 44-44-0, 44-8-22

сайт: www.gipron.com.ua
e-mail: info@gipron.com.ua
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ЗЕРНОХРАНИЛИЩА И АНГАРЫ

A1

ОТ КОМПАНИИ «ОСКАР МЕТАЛЛ» — ЭТО:
Шатровые ангары

Прямостенные ангары

Цена
Тентовые ангары

от

2

м
$35/

• Высокий уровень герметичности, что обеспечивает стопроцентную сухость
и сохранность вашего товара при любых погодных условиях.
• Ангары по вашим размерам, любой конфигурации и формы, утепленные,
холодные, высокие, низкие – на Ваш выбор.
• В зернохранилищах предусматривается естественная вентиляция для проветривания зерна, благодаря чему зерно не преет и остается сухим.
• Наши зерносклады имеют высокую прочность. Это позволяет хранить зерно, опирая его на стену, благодаря чему экономится площадь в ангаре.
• Жесткие и надежные металлоконструкции позволяют подвешивать подъемные механизмы для ремонта агротехники
• Зернохранилища строятся с учетом удобного въезда и хранения крупногабаритной техники. В арочных и шатровых ангарах есть возможность
установки боковых ворот. Раздвижные и распашные ворота.

Навесы, зернотоки

• Скорость монтажа по европейским стандартам — 1000 м2 за 30 дней.
• Полезная высота зернохранилищ — от б метров и выше, что позволяет
загружать и выгружать зерно внутри сооружения и применять зернометы.
• Наши ангары имеют высокий «запас прочности», т.к. каркас ангара рассчитан по всем нормам ветровых и снеговых нагрузок. Европейский профлист
выдерживает до 600 кг/м2, а его срок службы свыше 30 лет.
• Все наши ангары можно ставить без фундамента — на жесткую поверхность, что позволяет оформить здание как временное сооружение. Это
избавит вас от длительного и дорогостоящего сбора документов.
• Металлоконструкция покрашена и защищена антикоррозийным покрытием, благодаря чему прослужит не один десяток лет.
• Мы строим ТЕНТОВЫЕ — светопропускаемые ангары, что позволит вам значительно экономить электроэнергию. Эти конструкции быстры в монтаже и
имеют изящный вид.

Мы предлагаем вам ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в Украине на любые виды ангаров, любой сложности
Оплата производится по этапам и в удобной для вас форме
МЫ СТРОИМ ДЛЯ ВАС
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ И СУХИЕ:
АНГАРЫ, СКЛАДЫ.
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, НАВЕСЫ.
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЙ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
«Прежде, чем заказывать, посмотрели
готовый объект. Все четко, продумано, качественно и красиво. По доступной цене.
Теперь и мы заказали». (Семья фермеров,
Кировоград).

«Порекомендовали компанию «Оскар»
мои друзья — крупная агро-фирма. Сам
приехал, посмотрел, убедился в качестве и надежности. Теперь стал клиентом компании». (Руководитель, Бердянск).

«Нашел рекламу в журнале. Заказал.
Все устроило. Качество, нет щелей и задуваний снега, все герметично. Бригада
отличная, цены хорошие. Заказал уже 2
ангара». (Ф. X., Учредитель, Первомайск).

«Компанию «Оскар» нашел в агрожурнале. Все устроило. Построили 2 объекта для техники и претензий нет. Цена отличная. Сейчас строим уже третий очень
большой ангар под овощехранилище».
(Руководитель, Николаев).

«Заказала через интернет тентовый
конный манеж. Арочной формы. Цена
устроила. Очень довольна. Все как надо,
практично, удобно. Спасибо. Теперь рекомендую друзьями. (Борисполь, Ипподром).

«Был сильный ураган в Одессе. Летали
деревья. Но ангары от компании «Оскар»,
стоят как вкопанные. Все качественно.
Надежно. Цена самая лучшая. Обращаюсь 2-й раз». (Учредитель, Одесса).

Телефоны: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657
Е-мейл: infoangar2008@gmail.com • www.oskarmetal.com
ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!
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ОЧИСТИМ ВАШУ ЗЕМЛЮ ОТ ПОРОСЛИ,
ПНЕЙ И КОРНЕЙ ДЕРЕВЬЕВ

A1

Старые неплодоносящие фруктовые сады, виноградники, разросшиеся
посадки, заросшие поля превратить в
готовую к посеву землю? Элементарно! Быстро и качественно измельчим
поросль, пни и корни деревьев диаметром до 80 см со значительным заглублением в грунт (25-35 см), превращая
их в природное удобрение.

Благодаря современным технологиям в работе и индивидуальному подходу к каждому клиенту, менее чем за год
мы завоевали доверие и стали одной
из ведущих компаний Украины в своем сегменте деятельности. Учитывая

уникальность каждого участка работ,
мы не только подбираем наиболее эффективные методы и способы очистки
именно Вашей территории, но и весьма
гибко формируем ценовую политику.
Именно поэтому наш специалист уже
сейчас готов познакомиться с Вашей
землей - выезд на место, оценка предстоящих работ и грамотная консультация в подборе наиболее эффективного
метода очистки Вашей территории –
это приятный бонус для Вас от нашей
компании.
При утилизации пней почвенной
фрезой-ротоватором естественным образом решается задача по подготовке,
улучшению самой земли, ведь пень в
процессе мульчирования превращается
в стружку, которая тут же перемешивается с почвой. Таким образом решаются
проблемы утилизации отходов, неровных участков, а земля наполняется полезной органикой в результате перегни-

вания мульчи. Кроме стандартных услуг
по сплошной очистке земельных участков наша компания, ЕДИНСТВЕННАЯ В
УКРАИНЕ, предоставляет услуги фрезой
SEPPI STAR-FC 100, работая по рядам
пней фруктовых деревьев. Эта почвенная фреза-ротоватор шириной захвата
в один метр, идеально качественно и
эффективно очищает вырезанный сад
от пней и корней фруктовых деревьев.
А скорость (6-10 га/сутки) и стоимость

данной услуги (от 10000 грн./1 га) вне
конкуренции. Примечательно, что сразу же после выполнения работ почва
готова к дальнейшему использованию
и не требует никаких дополнительных
манипуляций. Похоже на рекламный

трюк? Возможно, так и выглядит на
первый взгляд. Не стоит забывать, что
скорость и качество при весьма демократичной стоимости услуг, это результат работы команды высококлассных
специалистов, использующих самое
лучшее из возможного оборудования.
Это и есть наш маленький секрет успеха
– оптимально подобранный комплект
оборудования в руках профессионалов
– гарантированно высокая скорость,
замечательное качество и весьма приятная ценовая политика для каждого из
наших клиентов.
Остались вопросы? Хотите быстро
и качественно привести проблемные
земельные участки к идеальному состоянию? Мы к Вашим услугам! Подберем оптимальное решение для Вашего
участка таким образом, чтобы Ваши
ожидания касательно основных критериев сотрудничества (адекватная ценовая политика, высокая скорость работы
и гарантия ее качества) были близки к
реальности!
C ув., Денис Баштовой,
Директор ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ»

ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ» тел.: (098) 370-00-07. http://pney.net.ua
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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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Об’єм бункера
2800 л

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, в т.ч. системи контролю висіву.

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

•
•
•

•
•

7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому
захисному корпусі;
сучасне програмне забезпечення;
на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі,
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
робота оптичних датчиків в умовах забруднення,
завдяки автоматичному посиленню сигналу;
• система зберігає в пам’яті дані
10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

Подбай
Подбайпро
просвоє...
своє...
www.seeding.com.ua

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

