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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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Насекомые-вредители, перешагнув 
порог  вредоносности,  способны  унич-
тожить до 90% вашего урожая. По оцен-
кам  британского  журнала  «Agricultural 
Science»,  30%  посевов,  несмотря  на  ис-
пользование  пестицидов,  ежегодно  те-
ряется  из-за  заражения  вредителями. 
Применение  ядов  также  не  всегда  по-
зволяет полностью избавиться от вреди-
телей,  а  количество  нецелесообразных 
и  не  вовремя  проведенных  обработок 
является  экономически  и  экологиче-
ски  необоснованным  мероприятием. 
Получается,  что  у  производителей  нет 
выбора:  либо  совершать  обработки  ин-
сектицидами, увеличивая их количество, 
либо оставить урожай на съедение вре-
дителям? И как же бороться с насекомы-
ми-вредителями  тем  производителям, 
которые хотят выращивать продукцию в 
сегменте «ЭКО»?
Подобные вопросы задавали себе уче-

ные разных стран. Их поиски привели к 
созданию новых методов борьбы с насе-
комыми,  основанные  на  использовании 
феромонов  насекомых  -  веществ,  кото-
рые были получены лабораторным путем 
методом  глубокого  синтеза,  они  не  ток-
сичны для человека, домашних животных 
и окружающей среды. У большинства на-
секомых феромоны играют главную роль 
в  общении  между  особями,  например, 
для привлечения самца к самке в период 
размножения, или управляя поведением 
и  физиологическими  процессами  рас-
пространённых видов насекомых. Одним 
из таких ученых был доктор химических 
наук,  професор  Борис  Григорьевич  Ко-
валев. Имея  большой  опыт  в  идентифи-
кации  и  синтезе  половых  феромонов 
насекомых,  и  получив  международное 
признание  в  области  изучения  феромо-
нов,  он  создал  компанию  «Биохимтех» 
(г.Кишинев, Республика Молдова), специ-
ализирующуюся  на  производстве  поло-
вых феромонов насекомых и разработке 
методик борьбы с ними.
Сегодня «Биохимтех», благодаря мно-

голетнему опыту работы (свыше 30 лет), 
является научно-производственной ком-
панией, производящей феромонные ло-
вушки для борьбы с вредителями любого 
типа.  Ловушки  используются,  согласно 
разработанным  методикам.  Существу-
ет  три  основных  способа  их  примене-
ния:  феромониторинг,  массовый  отлов, 
дезориентация.  Компания  испытала  и 
апробировала феромоны 400 видов на-
секомых-вредителей,  имеющих  важное 
экономическое  значение  в  мире,  вклю-
чая карантинные виды.
Ярким  примером  практического  ис-

пользования феромонных ловушек ста-
ло фермерское хозяйство под Кишине-
вом,  в  с.  Бачой,  которое  занимается 
плодоводством и плотно сотрудничает 
с  нашей  компанией  и  на  сегодняшний 
день.

В  2015  году  в  яблоневом  саду  хозяй-
ства, состоящем из поздних сортов ябло-
ни  (возраст деревьев 12 лет), на участке 
площадью  12  га,  свободном  от  химиче-
ских  обработок,  компания  «Биохимтех» 
провела феромониторинг яблоневой пло-
дожорки  (Cydia  pomonella).  Работа  была 
осложнена тем, что с восточной стороны 
находился  старый  сад.  С  других  сторон 
сад граничил с полями.
В первых числах апреля 2015 г. для фе-

ромониторинга в 1 сезоне использовали 
24 ловушки. Учет данных ловушек пока-
зал,  что  1-е  поколение  начало  активно 
лететь  20-22  апреля.  Заражение  вреди-
телем  происходило  со  стороны  старого 
сада.
Количество  отловленных  самцов 

позволило  установить,  что  популяция 
в  саду  является  средней  по  степени 
зараженности.  Для  снижения  порога 
экономической вредоносности был вы-
бран метод массового отлова. В период 
активного  лета  1-го  поколения  (20-22 
апреля) дополнительно установили еще 
30 ловушек на 1 га, или в нашем случае 
360 ловушек на 12 га сада.
Для создания защитного пояса по пе-

риметру защищаемого участка выстави-
ли 24 ловушки через каждые 50 метров 
в  один  ряд,  а  со  стороны  старого  сада 
– еще 1 ряд из 8 ловушек.
Вкладыши  в  ловушках  заменяли  по 

мере загрязнения, а замену феромонов 
произвели 2 раза  за  сезон  (работа фе-
ромона 1.5 месяца). Экспозиция работы 
ловушек - с 1 апреля по 1 сентября.
В  ходе  учета  было  выявлено  3  пол-

ных поколения. Наблюдался ранний лёт 
перезимовавших  самок,  теплая  погода 
осени способствовала развитию непол-
ного 4-го поколения.
Наибольшая численность вредителя в 

2015 г. приходилась на вылет 2-го поко-
ления,  и  превышала  порог  экономиче-
ского вреда в 4 раза.
В 2016 г. проведение феромониторин-

га показало снижение численности вре-
дителя в 2 раза и необходимость прод-
ления массового отлова в этом году.
В  ходе  обследования  участков  в 

2017 г.  во  многих  ловушках  порог  чис-
ленности  вредителя  не  был  превышен. 
Произведение  мероприятий  по  массо-
вому отлову в 2017 г. привело к тому, что 
весной 2018 г. феромониторинг выявил 
единичные имаго, не превышающие по-
рога вредоносности.
После  чего  было  принято  решение  о 

прекращении метода массового отлова, 
но  необходимости  дальнейшего  феро-
мониторинга.
В  2015  г.  урожай  с  этого  участка  со-

ставил  240  т,  степень  поврежденности 
плодов средняя - 73%.
В 2016 г. урожай – 270 т, средняя сте-

пень зараженности – 49%.
В 2017 г. урожай – 305 т и степень за-

раженности составила 19% (низкая).
В 2018 г. урожай – 307 т, степень за-

ражения 4,5% (в рамках статистической 
погрешности).
Вывод:  в  данном  случае  можно  го-

ворить  о  том,  что  методом  массового 
отлова  на  протяжении  нескольких  се-
зонов мы  добились  повышения  урожая 
до  100%,  полностью  избавившись  от 
вредителя.
Надо отметить, что в ходе работы над 

таким  вредителем  как  яблоневая  пло-
дожорка,  компанией  в  2017  г.  впервые 
был  разработан  и  протестирован  ком-
бинированный  диспенсер-приманка, 
который  привлекает  не  только  самцов 
яблоневой плодожорки, но и самок вре-
дителя. Это позволило улучшить систе-
му  учета  и  прогнозирования  развития 
популяции, и давать точные временные 
показатели для дальнейших биологиче-
ских или химических обработок.
В  портфеле  компании  «Биохимтех» 

достаточно  много  успешно  разрабо-
танных,  проверенных,  эффективных  и 
уникальных  технологий  и  методик  по 
мониторингу,  массовому  отлову  и  дезо-
риентации  таких  видов  насекомых  как: 
восточная плодожорка, сливовая плодо-
жорка,  стеблевой  кукурузный  мотылёк, 
капустная совка, озимая совка, малая на-
земная  совка,  хлопковая  совка,  грозде-
вая  и  двулетняя  листовертки,  западный 
кукурузный  жук,  томатная  минирующая 
моль,  картофельная  моль.  А,  учитывая 
биологические  особенности  последних, 
можно  спрогнозировать  их  чрезвычай-
ную  вредоносность  и  выживаемость  в 
эко-климатических условиях Украины.
Мы являемся лидером в синтезе феро-

монов насекомых и производстве феро-
монных ловушек. Нашими клиентами уже 
стали  многие  мировые  компании,  и  мы 
готовы к плодотворному сотрудничеству 
с аграриями Украины, предложив эффек-
тивные методики борьбы и уничтожения 
вредителей с помощью феромонов.

С уважением, директор компании  
«Биохимтех Украина» Гончаров А. А.

Наши контакты: 
(097) 388-66-66, (095) 388 66 66

info@biochemtech.com.ua
https://www.biochemtech.com.ua

Феромоны способны  
эффективно сохранять Ваш урожай!
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Наши  статьи  и  информация  на  сайтах  –  многоинформа-
ционны, тем не менее воз и ныне там! Рапс на полях гниет и 
осыпается, соя преждевременно теряет стручки (абортация) и 
листовой аппарат (болезни и вредители). Хотя вокруг уже дав-
но рассекают «теслы», продвинутые делавары записываются в 
путешествие на Луну, но аграрии зациклены на одних удобре-
ниях и агроприемах, применение которых если и не сокраща-
ет потенциал урожайности в экстремальных условиях, то и не 
достигает его в силу несоблюдения законов минимума Либиха 
и оптимума Шелфорда. И это происходит чаще по непонима-
нию того, что элементы питания как в почве, так и в сложных 
удобрениях  бывают  слабодоступные  и  совсем  недоступные! 

И даже в самых засушливых районах есть примеры выжива-
ния – 55 ц/га озимого ячменя после подсолнечника только с 
АБК – самыми современными препаратами – эффективными 
бактериями, чистейшим многокомпонентным комплексом хи-
мических  элементов  на  органической  безбалластной  основе 
да с фунгицидным и инсектицидным эффектом, природными 
регуляторами роста - фитогормонами и аминокислотами и не-
заменимыми жирными кислотами и полисахаридами, продук-
тами микробного синтеза, прикрепляющих до полного усвое-

ния к растениям всю баковую смесь агрохимикатов. Но и этой 
информации  очевидно  мало,  если  не  сравнивать  результаты 
в динамике после применения тех или иных подкормок и за-
щиты. Или игнорирования тех или иных препаратов. В наших 
многочисленных  примерах  можно  увидеть  путь  для  лучших 
результатов и меньших потерь. Но обязательное соблюдение 
общепринятых правил агротехники не отменяется. Ровно так 
же, как и не отменяются влагосберегающие технологии с по-
мощью  современнейших  технических  орудий!  И  агротехно-
логии,  контролирующие корневые  гнили и болезни  товарной 
продукции в процессе ее созревания. То, что это все доступно 
в Украине, как агрохимикаты, так и агрегаты, не так важно для 
агрария, как то, чтобы прибыль была гораздо больше! Читайте 
статью без сокращения в электронном варианте и будете знать, 
что можно получать на тонны больше урожая, гарантированно-
го в самых стрессовых условиях и превышающего потенциал 
сортов и гибридов от семеноводов в благоприятных условиях.

Киев: (067) 404-63-99, (097) 386-08-50; Одесса: (050) 937-80-87; 
Херсон: (050) 318-80-16; Полтава: (097) 900-00-65; 

agrovio.com.ua
АБК на рапсе в Херсонской обл. 

20.06.2019 г.
Рапс стандарт агрофирмы.

Николаевская обл. 20.06.2019 г.

Озимый ячмень с АБК 55 ц/га 
20.06.2019 г.

АБК на пшенице даже в Херсон-
ской области - нет абортации

ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ – КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ (КОРНЕВЫХ ГНИЛЯХ) A1
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Сьомий раз за роки незалежності ми 
стоїмо перед вибором, кому довірити 
долю України, долю кожного українця.
Верховна  Рада  —  це  колективний  ор-

ган,  а  тому  за  результати  його  роботи 
відповідає  кожен  його  член  без  винятку. 
Якщо цей орган виправдовує нашу довіру, 
виконує  все,  що  обіцяє,  то  честь  йому  і 
слава, а якщо ні, то усім депутатам ганьба 
і їх обирати більше не варто. Вочевидь, що 
вибори  за  закритими  партійними  списка-
ми  підкинуть  нам  багато  скомпроменто-
ваних  кнопкодавів,  прогульників  та  мов-
чунів.  Їх нові обіцянки будуть такі ж самі 
брехливі, як і в минулі рази.
Якщо  життя  нас  дечому  навчило,  то 

мусимо  прискіпливо  оцінювати  кожного 
кандидата  на  його  чесність,  правдивість, 
вболівання  за  людей,  любов  до  свого 
краю  та  України  не  показну,  а  щиру.  Ми 
змушені вибирати тих, які здібні вирвати 
країну  з  прірви,  над  якою  вона  повисла. 
Хазяйнувати у державі може лише той, хто 
успішно  хазяйнує  у  своєму  господарстві, 
своєму  селі,  демонструючи  турботу  про 
благополуччя людей, робить свій внесок у 
покращення добробуту, культури та життя 
людей, що оточують його. Піклуватись про 
землю,  збереження  її  родючості,  любити 
свій край може той, хто виріс на цій землі, 
працює, вріс в неї корінням. Чужинець не 
буде турбуватись ні про землю, ні про лю-
дей. Тож обиратись він має там де живе, не 
ховаючись від людей, що його добре зна-
ють.  Депутат  повинен  не  лише  володіти 
проблемами виборців свого округу, але й 
знати як  їх  вирішити  і  вміти відстоювати 
інтереси громад перед державними орга-
нами, контролювати формування та вико-
ристання бюджетних коштів.
Мені  довелося  бути  присутнім  на  зу-

стрічі виборців Веселинівського району з 
кандидатом у депутати Верховної Ради по 
мажоритарному  виборчому  округу №131 
Гасюком  Анатолієм  Петровичем  -  голо-
вою  успішного  аграрного  господарства 
«Гарант  Агро».  З  виступів  присутніх,  а  їх 
було  понад  500  осіб,  відчувалось, що  ця 
людина  користується  надзвичайно  ви-
соким  авторитетом  і  повагою  жителів 
не  лише  Веселинівського  району,  а  й  сіл 
сусідніх районів. Гасюк А.П. любить землю, 
піклується  про  збереження  її  родючості 
та  розвиток  свого  краю.  Робить  великий 
внесок  у  соціально-культурний  розвиток 
селища,  витрачаючи  на  ремонт  шкіл  та 
дитячих  садків,  стадіонів,  газифікацію  та 
водопостачання  кошти  свого  господар-
ства,  витрачаючи  щорічно  1.5-2  млн  гри-
вень. Це зовсім не те, що поставити лавоч-
ку, або поміняти шибки у вікнах будинків, 
чи обладнати дитячі майданчики у місцях 
для дітей, де їх майже немає за бюджетні 
(наші  з  вами  кошти),  як  це роблять  діючі 

депутати, не забуваючи приліпити таблич-
ку, що це зроблено наче ними.
За  вагомий  внесок  у  розвиток  с/г  ви-

робництва Гасюку А.П. присвоєне почесне 
звання  «Заслужений  працівник  с/госпо-
дарства».  Анатолій  Петрович  займається 
політичною  діяльністю.  Декілька  років 
тому  він  був  обраний  Головою  Мико-
лаївської  регіональної  організації  Аграр-
ної  партії  України,  і  демонструє  високі 
організаторські здібності. Буквально за 3 
роки  він  зумів  з  практично  зруйнованої 
політичної  організації  заново  відтворити 
сітку партійних осередків  в  усіх районах 
області  та  забезпечити  вибори  їх  членів 
депутатами  районних  та  селищних  Рад. 
Це  дозволяє  представникам  аграрного 
сектору  активно  впливати  на  прийняття 
рішень в інтересах розвитку сіл.
Виборці зробили правильний висновок, 

що  саме  Анатолій  Петрович  Гасюк  про-
являє  високий  професіоналізм  та  органі-
заторські  здібності  як  керівник  великого 
агропідприємства,  високу  політичну  ак-
тивність у роботі Аграрної партії України, 
а  тому  одностайно  підтримали  його  кан-
дидатуру для обрання депутатом Верхов-
ної Ради України. Після закінчення зборів 
я мав можливість поспілкуватись з канди-
датом у депутати Верховної Ради України 
А.П. Гасюком, а саме дізнатись про те, як 
він  буде  вирішувати  оголошену  ним  про-
граму дій у Верховній Раді України в разі 
його  обрання  депутатом.  Зокрема  про 
земельні  відносини  та  ринок  землі,  під-
тримку  фермерів,  загалом  економічного 
зростання  аграрного  сектора  та  створен-
ня робочих місць на селі. Забезпечити ро-
звиток інфраструктури, відновлення доріг, 
покращення  медичного  обслуговування 
на селі тощо.

- Анатолію Петровичу, поговоримо про 
земельні відносини. В чому Ви бачите ос-
новні проблеми і як їх вирішувати, зокре-
ма питання ринку землі?
- Держава не готова до справедливого і 

не корумпованого ринку землі.  І хоча не-
визначеність  зі  строками  використання 
орендних паїв негативно впливає на інве-
стування с/г виробництва і гальмує розви-
ток села, не можна допустити «дерибану» 
землі і за безцінь віддати її монополістам 
чи  іноземцям.  Адже  по  факту  кадастру 
землі немає, ціна на неї не визначена, бо 
1200 дол. США за 1 га безцінного чорнозе-
му це не 70 тис. дол. США за швейцарську, 
не 32  тис.  дол.  США за німецьку,  і  навіть 
не 10 тис. дол. США за малородючу поль-
ську  землі.  У  земельних  відносинах  біль-
ше  запитань,  ніж  відповідей.  Проте  не-
скінчений мораторій на продаж  землі  до 
встановлення  цивілізованих  умов  ринку 
користі не приносить, бо депутати в цьому 
не  зацікавлені.  Для  розвитку  АПК  питан-

ня  землі  ключове.  Адже не маючи права 
власності на неї, виробник ризикує вноси-
ти інвестиції у її розвиток.

- Наступне питання Вашої програми — 
відродження тваринництва. Наскільки 
воно наразі важливе?
-  Без  тваринництва  сільське  господар-

ство  приречене  на  самознищення.  Наші 
можновладці  вихваляються,  що  Україна 
лідирує в експорті зерна, не розуміючи,що 
для  країни  це  ганьба.  Як  писав  академік 
Д.М.  Прянишніков:  «Експортують  зерно 
економічно відсталі країни, тоді як розви-
нені використовують у себе зерно не лише 
власне, а й імпортоване. Експортом зерна 
ми прирікаємо власне населення на веге-
таріанське  харчування».  І  саме  цього  ми 
«досягли» за 30 років недолугого керівни-
цтва Державою.

Буквально  декілька  цифр.  У  1988  році 
62.5% валової  продукції  с/г  виробництва 
припадало  на  продукцію  тваринництва  і 
лише 37.5% - на рослинництво. Якщо тоді 
поголів’я ВРХ було 26 млн голів, то тепер 
- менше 4 млн, або в 6,6 разів менше. По-
голів’я  корів  зменшилось  з  8,6  до  2  млн, 
або у 3,5 разів. Тому ми вживаємо іноземні 
сири та інші молочні продукти. Ще 2 роки 
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тому  Україна  продавала  якісну  свинину 
за кордон. А у 2017 році Україна ввезла 8 
тис. тонн свинини, а в 2018 році — 44 тис. 
тонн, і це ще не кінець. Адже поголів’я сви-
ней скоротилось  з 19,3 млн  голів до 3,37 
млн на  кінець 2018 року,  або  у  5,7  разів. 
Фіскальний  прес  на  виробників молока  і 
м’яса  робить  ці  галузі  нерентабельними, 
не  дозволяє  замінювати  вітчизняні  низь-
копродуктивні  породи  тварин  на  закор-
донні  високопродуктивні  та  не  стимулює 
вкладати  інвестиції  у  цю  галузь.  Заміна 
ПДВ  на  молоко  і  м’ясо  адресними  (чи-
тай  для  особливих)  дотаціями  збільшили 
строки  окупності  інвестиційних  проектів 
в 3-4 рази — з 2-х до 6-8-ми років. Перш 
за все фіскальний зашморг накинутий на 
малі  ферми  та  особисті  селянські  госпо-
дарства,  де  найбільше  поголів’я  тварин, 
а  державні  дотації  отримують  декілька 
монополістів  і  це  все  виправдовується 
меморандумом з МВФ і Світовим банком. 
А хто ж підписував цю кабалу з «благосло-
вення»  нардепів,  борців  і  вболівальників 
за  долю  українців?  Хто  голосував  за  той 
бюджет?  У  результаті  вживання  м’ясомо-
лочних продуктів українцями зменшилось 
у 2 рази у порівнянні з 1988 роком.

- Проте є якийсь позитив у функціону-
ванні с/г виробництва? Наприклад, екс-
порт зерна приносить 40% валютної ви-
ручки, хіба це погано?
-  Пам’ятаєте  притчу  про  те,  як  мати  та 

дочка торгували на базарі? Після того як 
продали  половину  товару,  дочка  сказа-
ла:  «Мамо,  кінчайте  торгувати,  бо  немає 
чим  здачі  давати».  Щось  подібне  маємо 
з експортом зерна. Україна експортує 40 
млн т  зерна.  У  цьому  зерні  відправляєть-
ся за кордон елементів живлення на суму 
біля 150 млрд грн., що містяться у 2.8 млн 
т різних мінеральних добрив,  а  вторгува-
ли ми  за  зерно 180 млрд  грн. Позитивне 
сальдо  складає  всього  30  млрд  грн.,  які 
потрібно  витратити  на  засоби  захисту 
рослин,  заробітну  плату,  обробіток  ґрун-
ту, посів та збір урожаю, податки. Але ми 
не маємо збитків, бо не купуємо 2.8 млн 
т добрив, а лише частину їх повертаємо у 
ґрунт.  Це  прискорює  виснаження  наших 
ґрунтів. Ми вже відчуваємо, що запаси гу-
мусу у ґрунті за останні роки зменшились 
на  25-30%,  і щорічно  зменшуються  на  11-
12 млн т. У результаті 16 млн га земель ма-
ють дуже низький вміст гумусу та 21 млн 
га - низький. Тобто прогресує деградація 
ґрунтів. Тож виходить, «овчинка выделки 
не стоит».

- Який вихід з цього становища Ви бачи-
те?
- Перш за все, потрібно відродити майже 

знищене  тваринництво  та  переробку  с/г 
продукції хоча б до рівня кінця минулого 
століття. У 1988 році частка продукції рос-
линництва у валовому продукті АПК була 
37,5%, а тваринництва - 62,5%, тепер з ва-
лового продукта сільського господарства 
на долю рослинництва припадає 61,3%, а 
тваринництва - лише 38,7%, тобто все нав-
паки. Якщо тоді у валовому продукті АПК 
частка сировини була 47%, а переробки  - 

33,6%, то тепер про переробку окрім олії і 
овочів годі й говорити. У Миколаївській об-
ласті  з  великим  індустріальним  потенціа-
лом  був  добре  розвинений  аграрно-про-
мисловий  комплекс.  Область  виробляла 
2,2  млн  т  зерна,  156  тис.  т  цукру,  808,5 
тис.  т молока,  214,4  тис.  т м’яса,  490 млн 
шт  яєць,  і  населення  споживало  по  72 кг 
м’яса, 316 л молока, 56,3 кг цукру, 19,4 кг 
риби  і  морепродуктів  та  іншіх  харчових 
продуктів на рік. Працювало 88 харчових 
і  переробних  підприємств,  в  тому  числі: 
2  потужних  цукрових  заводи,  Вознесен-
ський,  Первомайский,  Миколаївський 
м’ясокомбінати,  Миколаївський  та  Перво-
майський птахопереробні комбінати, кон-
дитерська  фабрика,  макаронна  фабрика 
та майже у кожному районі - харчосмакові 
фабрики, молочні і консервні заводи тощо. 
На  цих  підприємствах  працювали  тисячі 
робітників. В кінцевому результаті з 1 тон-
ни зерна отримували продукції вартістю в 
3-4 рази більше, ніж вартість зерна.

- За які кошти відновлювати економіку 
АПК?
-  Потрібно  виробити  найприорітетнішу 

програму,  на  виконання  якої  акумулювати 
різні джерела фінансування як вітчизняних, 
так і іноземних інвесторів. Одночасно змен-
шивши тиск на аграрний бізнес. Це і повер-
нення  ПДВ,  цільові  кредити  за  низькими 
відсотками  та  встановлення жорсткого  ре-
жиму економії  у державі в цілому. Значно 
скоротити  витрати  на  утримання  занадто 
роздутої армії чиновників. Нам не обійтись 
без  іноземних  інвестицій  та на перешкоді 
стоїть  тотальна  корупція,  рейдерство  та 
беззаконня. Потрібно  заохотити  чи  приму-
сити українців повернути кошти з офшорів 
і вкладати їх в розвиток економіки України. 
Жоден  депутат  самотужки  це  зробити  не 
зможе, але я сподіваюсь, що у новому пар-
ламенті буде багато однодумців.

- Про дороги. Як відомо, на півдні їх вза-
галі немає. Як виправити становище. Де 
брати кошти?
-  На  будівництво  доріг  виділяються  ве-

ликі  кошти.  Але  використовуються  вони 
не зовсім правильно. Добре, що будують-
ся  добротні  дороги  з  Польщі  до  Вінниці, 
добре що  в Києві  збудували міст  зі  скла. 
Проте  погано,  що  у  припортових  обла-
стях - Миколаївській та Одеській, де пере-
возяться майже всі експортні  та  імпортні 

товари  на  багатотонних  автопоїздах, 
грошей  на  ремонт  та  відновлення  доріг 
виділяється  вкрай  мало.  Більше  того,  на-
віть мізерні кошти, виділені з державного 
бюджету  - 1 млрд  гривень  -  в Миколаєві 
не  освоїли.  Отож,  потрібно  було  б  по-
чинати  будівництво  доріг  не  з  Гданська 
до  Вінниці,  а  з  Миколаєва  до  Умані,  де 
їх  практично  немає.  По-друге,  потрібно 
справедливо розподіляти акцизний збір з 
продажу пального і залишати його там, де 
заправляється транспорт, а не акумулюва-
ти його у Києві і розбазарювати. По-третє, 
потрібно забезпечити дієвий контроль за 
перенавантаженням автотранспорту. Для 
цього не потрібні витрати, бо вагові  ком-
плекси закуплені, але на жаль «куплені» і 
контролери, і тут потрібно просто навести 
лад. Четверте, портові збори. Їх левова ча-
стина мала б направлятись на розбудову 
та  утримання  транспортної  інфраструкту-
ри та екологію в припортових регіонах. На 
жаль, проблема відродження села багато-
гранна і вирішуватись вона має комплекс-
но. Тож закінчення війни  та  спрямування 
ресурсів на відродження села в країні ма-
ють бути пріоритетними.

- Але є ще місцеві проблеми. Їх теж по-
трібно вирішувати.
-  Звичайно.  І  тут  потрібно мобілізувати 

усі  наявні  ресурси  та  належну  частку  з 
Державного бюджету. Адже загальнодер-
жавні і місцеві проблеми взаємопов’язані. 
Я йду в депутати Верховної Ради України, 
щоб впливати на вирішення цих складних 
питань.

Інтерв’ю підготував Іванчук М.Д.
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НАНО добриво МОЧЕВИН – К працює на богарі

РІПАК, ГРЕЧКА, ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 
Без добрив та опадів
Тільки К6, К1 та К2
Хмельницька область  

Полони (Полонcький район) 
Вельгас Володимир 

Відеодоказ замовляйте 
по тел. (050) 492-26-88

Рятуємо від банкрутства, 
див: agrodobruvo.com.ua
Гарантувати врожай на богарі допоможе 
стимулятор зростання коренів К1

ВАЖЛИВО!
Основа врожаю озимих – осіння  

підкормка по листу НАНО добривом 
Мочевин – К1 в нормі 05 – 1 л/га

Фермере! Забезпеч високі врожаї на богарі  
добривами класу МОЧЕВИН – К (К1, К2 та К6)

К6 – прискорювач проростання насіння
К1 – стимулятор росту коренів
К2 -  сприяє активному відтоку вуглеводів  

з коренів та листя в колос: підтягує  
слабкі колоски в кущі до рівня сильних

Пару дощиків у травні? Замінить НАНО добриво Мочевин – К: в бакову суміш до протруювача 
насіння додати К1 – один літр на 100 літрів води, в фазі 4-х листків обприскати К1 0.5 л/га. Вес-
ною до гербіциду додати 0.5 л/га К2. По прапорцевому листку / у фазі бутонізації – ріпак, гірчи-
ця / обприскати К2 0.5 л/га + 7 кг карбаміду – Гарантія гарного врожаю! Ігноруєш — ризикуєш.

Замовлення під осіннє живлення рослин слід надіслати SMS або подзвонити:

(050) 492-26-88, (067) 605-60-36
73003, м. Херсон, Бериславське шосе (050) 492-26-88; (067) 605-60-36
agronauk@ukr.net      kap2013@ukr.net     http://agrodobruvo.com.ua/ТОВ НВО «Агронауковець» 

Пишний Микола 
Тільки К1 восени.

Підкормка в жовтні озимих  
по листку добривом К1  

в нормі 05 – 1 л/га настільки 
ефективна, що стимулювати 

весною ріст рослин  
не обов’язково!  

Дивись докази!

A1
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Особливо хотілось виділити сорти п’ятого покоління, які були 
вперше створені і до цього часу створюються тільки у фермерсько-
му господарстві «Бор». У 2007 році був районований перший сорт 
5-го  покоління  - Шестопалівка,  селекції ФГ  «Бор».  Високий  рівень 
професіоналізму  та  освіченості  виробників  України  швидко  пере-
творили сорт Шестопалівка в національний бренд, який став найпо-
ширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермерське 
господарство  «Бор»  створило  і  районувало  повну  технологічну 
лінійку сортів п’ятого покоління. 

Що таке сорти пшениці 5-го покоління?
Сорта озимої пшениці 5-го покоління мають подвійну фізіоло-

гію, тобто мають ознаки як озимих, так і ярових пшениць. Що це дає 
при виробництві?

В осінній період при посіві  вони розвиваються швидше  інших 
і акумулюють високий процент сахарів. Зимою сорта 5-го покоління 
стають жорстко озимими: впадають в анабіоз (не переростають и не ви-
черпують запаси сахарів та грунту). По весні, приблизно з 22-го берез-
ня при відповідних температурах, швидко ідуть у ріст, випереджаючи 
інші сорти в розвитку. Колоситься пшениця в умовах Одеської області 
5-10 травня та завдяки травневому наливу зерна, сорта йдуть від літ-
ньої повітряної та грунтової посухи, що забезпечує високий врожай.

Всі вище названі сорти 5-го покоління являються монопласта-
ми. Так, перший сорт ШЕСТОПАЛІВКА - монопласт, який спросту-
вав догму про низьку продуктивність скоростиглих сортів. Зафіксо-
вана найвища урожайність цього сорту - 137,5 ц/га в 2004 році в 
Одеській області.

Другий монопласт - сорт ШПАЛІВКА  -  досяг  вершини  пла-
стичності.  Всі  існуючі  сорти мають  статичну форму  колоса  і щіль-
ність, але сорт Шпалівка під впливом різних факторів може набува-
ти будь-якої форми колоса і його щільності.

Третій монопласт - сорт МАГІСТРАЛЬ - став самим конкурент-
ним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур’янів, демон-

струючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.
Четвертим монопластом є сорт СТАЛЕВА,  який  сформував 

потужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі 
колоскового стрижня. Такий колос формує не тільки крупні зернівки, 
але й здатний формувати більше 100 зернівок в одному колосі.

П’ятий монопласт - сорт ШЕСТИЗЕРНА  - взагалі змінив уяв-
лення про будову  колосу.  В  колоску цього  сорту  з’явилося не 3-5 
квіток,  а  5-8!  Відповідно  додалась  така  ж  кількість  зернівок  (без 
зменшення маси зернівки), а колос отримав форму ялинки.

Сьогодні селекція ФГ «Бор» інтенсивно напрацьовує генофонд 
сортів монопластів, які несуть радикальні зміни в фізіології та мор-
фології озимої пшениці методом класичної селекції. Цей прорив в 
селекції основної продовольчої культури планети Земля відкриває 
нові  горизонти  в  різних  напрямках  розвитку  класичної  селекції. 
Сьогодні  ще  невідомо,  якого  розмаху  наберуть  монопласти  у  ви-
робництві зерна, але все ясніше вимальовуються контури майбутніх 
сортів - поліпластів, які зберуть в один букет частково, або всі без 
винятку досягнення монопластів і створять сорти агресивної вироб-
ничої надійності з високою продуктивністю і якістю зерна.

На протязі всього періоду існування фермерського господарства 
«Бор» головною метою було і є селекція озимої пшениці, створення, 
напрацювання і розвиток генетичного фонду цієї культури. Масштабні 
об’єми гібридизації дозволили швидко сформувати всесторонній ге-
нофонд і розвинути різнопланові напрямки селекції озимої пшениці. 
Окрім масштабного напрямку створення сортів п’ятого покоління, під-
приємство має передові позиції у створенні сортів-аскетів. Яскравим 
прикладом є сорт ТАЙРА. Цей сорт можна сіяти там, де пшеницю вза-
галі не сіють (несприятливі кліматичні умови, бідні ґрунти та ін.). 

Районований у 2018 році сорт Тайра показав найвищий уро-
жай 114,7 ц/га в державному сортовипробуванні. Головна мета со-
ртів-аскетів - витримувати жорсткі кліматичні і ґрунтові умови, фор-
муючи високі врожаї та якість зерна.

Також новинкою цього року є сорт МАГНІТКА, якому вдалося 
зберегти    високу врожайність  сорта Шпалівка,  але він при цьому 
досягнув більш високих показників по зимостійкості в порівнянні з 
сортами Шпалівка і Шестопалівка.

Найбільший попит насіння сортів ФГ «Бор» має в степу Украї-
ни, особливо в районах з жорсткими умовами вирощування озимої 
пшениці (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Лу-
ганська, Харківська, Кіровоградська та інші області).

Головною особливістю сортів ФГ «Бор» є їх радикальна відмін-
ність між собою, тому замінити один сорт іншим неможливо. Кож-
ний сорт має своє яскраве обличчя, свій унікальний набір властиво-
стей, свій характер.

І в кінці хочеться сказати про те, що ви отримуєте при співпра-
ці з Фермерським Господарством «Бор»: 

- високоякісне зерно, захищене патентами і сертифікатами
- стабільно високі показники по врожайності
- оригінальне зерно, безпосередньо від виробника, чим обері-

гаєте себе від фальсифікату
- скоростиглий і високопродуктивний посівний матеріал

Фермерське  господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. Всі без 
винятку ресурси підприємства і сім’ї Артюшенко з самого початку були мобілізовані 
в селекцію озимої пшениці. Як результат, перший сорт Тронка фермерського госпо-
дарства «Бор», районований у 2005 році, показав в державному сортовипробуванні 
рекордну урожайність - 111 ц/га і якість зерна 450-661 о.а. Такі показники вивели 
ФГ «Бор» у лідери селекції озимої пшениці в Україні. Всі без винятку сорти озимої 
пшениці фермерського господарства «Бор» - створені і районовані - є космополіта-
ми, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх 
областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п’ятого покоління.

Фермерське господарство «Б О Р».  
fgbor.com.ua. E-mail: fgbor96@gmail.com

67624, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Дачне, вул. Уютна, 17
(050) 607-32-69; (093) 360-07-25

ОТРИМУЙТЕ СТАБІЛЬНО ВИСОКІ ВРОЖАЇ В УМОВАХ ПОСУХИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ УНІКАЛЬНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 5-ГО ПОКОЛІННЯ

Озима пшениця - Шестизерна
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Вітчизняні гібриди ріпаку характеризуються не лише ви-
сокою фінальною врожайністю, але й стійкістю до ключових 
стресових факторів для рослин, включаючи дію гербіцидів 
імідазолінонової групи.

Врожай озимого  ріпаку  -  це  перші  «живі»  гроші  в  сезо-
ні, які має змогу отримати фермер. До того ж, ця культура, 
всупереч поширеній думці, є чудовим попередником, і якщо 
гібриди ріпаку було обрано та посіяно правильно, їх вирощу-
вання забезпечує гарантовану відчутну рентабельність для 
господарств. Особливо ж, коли мова йде про нові вітчизняні 
гібриди, такі як Грім, Редстоун, Блекстоун та інші, створені у 
Всеукраїнському науковому інституті селекції (ВНІС).

- Безпосередньо до селекційної роботи у нас залучено не 
менш аніж 30 працівників, при цьому напрямок ріпакової 
селекції посідає одне з чільних місць. Ріпак - дуже цікава 
культура і порівняно легко піддається модифікації. Ми ви-
користовуємо усі сучасні технології селекції: класичну се-
лекцію, редагування геному, ДНК-маркерів та біотехнології 
(останній - винятково у лабораторних умовах). Водночас 
ми не ставимо собі за мету створювати гібриди озимо-
го ріпаку, призначені суто для вирощування в Україні чи в 
конкретній кліматичній зоні. Навпаки: яскравою ознакою 
по-справжньому якісного гібриду є те, що він нормально 
себе покаже за будь-яких ґрунтово-кліматичних умов, що 
підходять для культури в принципі, - розповідає директор 
ВНІС Мирослав Парій.

В  лінійці  Всеукраїнського  наукового  інституту  селекції 
на сьогоднішній день нараховується до 10 гібридів озимого 
ріпаку, які або вже є зареєстрованими, або ж перебувають 
на  стадії  реєстрації.  Акцентуємо  увагу  на  тому,  що  серед 
них три гібриди - Блекстоун, Паркер та абсолютна новинка 
ВНІС - Грім - мають стійкість до імідазолінонів. Перенесення 
геному  стійкості  до рослин ріпаку  є одним  з пріоритетних 
завдань  селекціонерів  ВНІС,  оскільки  такі  посіви  забезпе-
чують стабільність під час вегетації  і стійко реагують як на 
внесення таких гербіцидів як Євро-Лайтнінг чи Пульсар, так 
і на післядію цих речовин. Численні випробування та прак-
тичні результати вирощування стійкого до гербіцидів ріпаку 
підтверджують  можливість  внесення  імідазолінонів  у  дозі 
до 6 л/га та ізопроміламінових препаратів - до 0,7 л/га.

- Також перевагою таких гібридів є і те, що разом зі стій-
кістю до гербіцидів посилюється стійкість і до інших чинни-
ків, що негативно впливають на врожайність: зимостійкість, 
посухостійкість, стійкість до захворювань тощо,  -  звертає 
увагу Мирослав Парій.

Ще  одним  важливим  фактором  успіху  у  вирощуванні 
озимого ріпаку є визначення оптимальних термінів сівби та 
пластичність рослин, яка дає змогу нормально увійти в зиму 
в потрібній фазі, перезимувати та рівномірно розвиватися з 
настанням весняно-літнього періоду.

- Рослини повинні увійти в зиму маючи не менше 5 ли-
сточків та діаметр кореневої шийки 1,5 см. Це забезпечить 
нормальну перезимівлю. Вегетаційний період при цьому має 
становити приблизно 60 днів. Відповідно, в Україні починають 
сіяти озимий ріпак десь з 10 серпня. Тут багато залежить від 
регіональних ґрунтово-кліматичних особливостей і фактору 
наявності вологи в ґрунті. На заході України сума температур 
до настання стійких холодів буде меншою, а тому там ріпак 
зазвичай сіють раніше. Однією з ключових переваг гібридів 
ВНІС є рівномірність їх розвитку. Посіви повинні встигнути 
сформувати нормальну кореневу систему та листову части-
ну, тим більш що з осені закладаються генеративні органи. 
Разом з тим неприпустимими є надмірний розвиток рослин, 
- стверджує вчений агроном Володимир Скорик.

Фахівець радить особливо ретельно підходити до обро-
бітку  ґрунту  під  озимий  ріпак,  формуючи  дрібногрудчасту 
структуру його верхніх шарів. Перед сівбою та разом з насін-
ням слід внести 30-40% необхідних азотних добрив, а решту 
вносити вже навесні у якості підживлення посівів. Ключови-
ми елементами для цієї культури окрім азоту та калію, є та-
кож сірка та бор.

- Саме бор відповідає за закладання генеративних органів, 
тому від його правильного та своєчасного внесення суттєвим 
чином залежить майбутня врожайність ріпаку. Бажано прово-
дити не лише позакореневі підживлення, але й вносити перед 
сівбою добрива на кшталт борофоски. Сірка може вноситися 
одноразово перед сівбою, або ж навесні у вигляді сульфатів, - 
рекомендує Володимир Скорик.

Агроном наголошує  на  ключовій  ролі  регуляторів  росту 
під  час  вирощування озимого ріпаку,  які  потрібно вносити 
не лише восени, аби не дати рослинам занадто розвинутися 
і  загинути  взимку,  але  й  навесні  -  для  більш  рівномірного 
розвитку.  І  звичайно ж, слід обрати по-справжньому ефек-
тивний ґрунтовий гербіцид, незалежно від того, який гібрид 
ріпаку вирощується.

- Кожен аграрій обирає власну технологію вирощування, 
орієнтуючись на розраховану рентабельність виробництва. 
Однак якщо правильно дотримуватися рекомендованої тех-
нології, то можна мати чудові результати по врожайності. 
Скажімо, наш новий гібрид Редстоун, посіяний у Херсонській 
області поблизу Каховки, наразі виглядає на усі 40 ц/га - це без 
жодного зрошення, - наводить приклад Володимир Скорик.

Редстоун - це простий ранньостиглий гібрид інтенсивно-
го типу, який, зокрема, характеризується високою стійкістю 
до осипання. Середня врожайність за роки випробування у 
нього якраз перебуває у межах 38-45 ц/га, чим гібрид зав-
дячує також винятковій зимо- та посухостійкості та низькій 
вразливості до більшості захворювань ріпаку.

Ще одна цьогорічна новинка Всеукраїнського наукового 
інституту селекції  - стійкий до гербіцидів  імідазолінонової 
групи гібрид Грім. Це ранньостиглий гібрид, потенціал вро-
жайності  якого  сягає 71 ц/га  (!),  а на демонстраційних по-
сівах  зафіксовано  вражаючі  52  ц/га.  Виняткова  посухо-  та 
зимостійкість, стійкість до вилягання та осипання поєднані 
з низькою вразливістю до майже усіх поширених в Україні 
захворювань ріпаку. Грім - це потужний пластичний гібрид зі 
швидким весняним відростанням, що дає змогу ефективно 
використовувати весняну вологу.

Обов’язково  слід  згадати  і  про вже чудово випробува-
ний у товарних посівах в Україні гібрид Блекстоун, також 
стійкий до імідазолінонової групи. Блекстоун вирізняється 
винятковою  посухостійкістю  та,  що  важливо,  -  стійкістю 
до пошкодження  квіткоїдом. При цьому вегетаційний пе-
ріод його становить 295-300 днів. Потенціал врожайності 
Блекстоуна  також  вражає  і  сягає  72  ц/га,  а  результати  у 
демонстраційних та випробувальних посівах перебувають 
у межах 45-46 ц/га.

Загалом лінійка гібридів озимого ріпаку ВНІС нарахо-
вує 8 зареєстрованих гібридів, які задовольнять вимоги 
будь-якого господарства на території України. Важливою 
перевагою їх є те, що при тому, що селекції ВНІС вдалося 
досягти світової якості власних гібридів, однак забезпе-
чити суттєво нижчу вартість посівного матеріалу. На їх 
користь свідчить і те, що географія і площа посівів ози-
мого ріпаку Всеукраїнського наукового інституту селек-
ції з кожним роком істотно зростає завдяки стабільним 
високим результатам по врожайності і, звичайно ж, — по 
рентабельності.

ТОВ «АПК ВНІС» • 0 (800) 302-032 (дзвінки в межах України безкоштовні) • www.vnis.ua
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моб.: +380 67 928 2086
         +380 95 213 4868

тел.:  +380 44 355 3554
e-mail: velykashyna@ukr.net
www.velykashyna.com.ua

Велика Шина − Ваш надійний помічник у правильному підборі шин та камер для спецтехніки
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– «Агромаш-Калина» у 2019 році зробила чергові кроки у 
підвищенні якості своїх агрегатів та сервісного обслугову-
вання клієнтів, – розповідає директор провідного вітчиз-
няного виробника сільгосптехніки Юрій Васківнюк.

ТОВ «Агромаш-Калина» представляє собою якісно нову генерацію 
вітчизняних сільгоспмашинобудівників, яким вдалося знайти влас-
ну нішу на ринку, пропонуючи українським фермерам конструктив-
но і технологічно унікальні агрегати. При цьому, завдяки орієнтації 
на високу надійність продукції,  «AGROKALINA» перебуває на про-
відних позиціях за співвдіношенням ціни та якості своєї техніки.
–  Ви  знаєте,  у  нас  працює  справді  молода  енергійна  команда.  Це 
я кажу не для красного слівця, а констатую факт. Свого часу ми прове-
ли серйозну реорганізацію структури компанії, закрили непродуктив-
ні напрямки, створили нові відділи, запросивши на роботу молодих 
фахівців. Це стосується і конструкторського відділу, де люди дійсно 
займаються новаторськими розробками. І відділу продажу, і відділу 
сервісу, працівники яких чітко усвідомлюють, що покупцеві сьогодні 
потрібен не лише хороший агрегат, але й якісне консультування та 
післяпродажне обслуговування, – наголошує Юрій Миколайович.

Повз продукцію виробництва «Агромаш-Калина»  
байдуже не пройде жоден фермер чи агроном,  
чи то на виставці, чи на дні поля. 

Вінничанам вдається вдало поєднувати два напрямки розвитку. З 
одного боку забезпечувати агровиробників традиційними типами 
агрегатів, такими як дискові борони чи передпосівні культиватори, 
а з іншого – сміливо впроваджувати такі оригінальні конструктор-
ські розробки, як сівалки GALAXI чи компактомати для виконання 
цілої низки ґрунтообробних операцій за один прохід.
Посівні комплекси GALAXI забезпечують точний висів на швидко-
сті понад 14-15 км/год. Вони мають універсальний спектр застосу-
вання, починаючи від традиційного оброблення ґрунту до прямого 
висіву. Це високоманеврені агрегати з об’ємними бункерами, спро-
можні  водночас  готувати  посівне  ложе,  проводити  ущільнення, 
точний висів та прикочування. Фактично GALAXI не має конкурен-
тів на ринку вітчизняного обладнання.
 – Цьогоріч ми вчергове здійснили модернізацію нашого посівного 
комплексу. Тепер це модель вже п’ятого покоління. Ми вдосконали-
ли конструкцію сошника з метою підвищення тиску на ґрунт та під-
вищення точності висіву. Окрім цього, агрегат отримав передню та 
задню опори, що полегшило роботу з ним у всіх відношеннях. 
Також збільшено обсяг бункерів для насіння та добрив. Це дало 
змогу  проводити  висів  з  одночасним  внесенням  гранульованих 
міндобрив більше ніж 12 гектарів без зупинок, – розповідає ди-
ректор ТОВ «Агромаш-Калина».

Серед новацій сезону-2019 Юрій Миколайович також 
відзначає модернізацію ще одного хіта «Агромаш-Ка-
лина» – дискатора DEFT.

–  Агрегат,  призначений  для  якісного  лущення  стерні,  оснастили 
спеціальним пристроєм для одночасного висівання дрібнонасін-
нєвих культур. Це можуть бути сидерати, кормові трави або ж рі-
пак, посіяний суцільним способом. Загалом на сьогоднішній день 
дискатори  DEFT  користуються  підвищеним  попитом.  Ця  модель 
вже третій рік на ринку і я можу стверджувати, що її популярність 
постійно зростає. Так само як і ротаційних борін ANTOKS, – розпо-
відає Юрій Васківнюк.
Дійсно, обидві моделі, про які згадує Юрій Миколайович, виявили-
ся стовідсотковим влучанням у «десятку» на ринку України.
DEFT –  це  універсальні Х-подібні  дискатори  від  компанії  «Агро-
маш-Калина».
В конструкції DEFT інтегровані диски, діаметром 510 мм і з відс-
танню поміж ними – 125 мм. Оптимальне поєднання кутів атаки 
по вертикалі та відносно руху, а також симетричне зміщення дис-
ків у рядах дає змогу проводити якісне лущення стерні на глибину 
до 12 см та відмінне перемішування рослинних решток.
Своєю чергою ротаційна борона ANTOKS широко використовуєть-
ся в господарствах для досходового і післясходового боронуван-
ня посівів з метою поверхневого розпушування та аерації ґрунту 
і знищення ниткоподібних сходів бур’янів.
На сьогоднішній день такі агрегати стають дедалі більш затребува-
ними, тим більш, якщо вони поєднують в собі конструктивну ефек-
тивність, надійність та розумну вартість.
– Ми постійно тримаємо руку на пульсі сучасних викликів у агро-
виробництві.  Скажімо,  сьогодні  особливої  актуальності  набуває 
правильний вибір котків для ґрунтообробних агрегатів та сівалок. 
Нині ми тестуємо унікальний рублячий коток збільшеного діаме-
тру для обробітку полів, де росли кукурудза чи соняшник. Річ у тім, 
що неякісне подрібнення грубих стебел та кореневищ призводить 
до уповільненої мінералізації пожнивних решток та забивання по-
сівного ложа. Також восени ми презентуємо наш посівний комп-
лекс вже не у 4-метровому, а у 6-метровому виконанні, що дасть 
змогу задовольняти потреби вже досить великих агрогосподарств, 
– розповідає директор ТОВ «Агромаш-Калина».

До речі, нові розробки провідного вітчизняного виробни-
ка можна буде безпосередньо побачити в роботі під час 
масштабного Дня поля, який «Агромаш-Калина» запла-
нувала на 29 серпня 2019 року у Калинівському районі 
Вінницької області. 

У заході також візьмуть участь насіннєві та агрохімічні компанії. 
Юрій Васківнюк наголошує на тому, що кожен відвідувач отри-
має  максимально  вичерпну  інформацію  про  техніку  компанії, 
а також – привабливі умови її придбання. Втім, і сьогодні кожен 
агровиробник,  котрий  вирішить  стати  власником  агрегату  ТОВ 
«Агромаш-Калина» гарантовано отримує компенсацію від Уряду 
у розмірі від 25 до 40%.
Хоча, на нашу думку, продукція «Агромаш-Калина» спроможна кон-
курувати з ким завгодно не лише за ціною. Скажімо, підприємство 
використовує ті самі імпортні комплектуючі, що й найвідоміші сві-
тові виробники. При цьому першим серед вітчизняних виробників 
сільгосптехніки забезпечило 2-річну гарантію на власну продукцію. 
А це саме по собі вже багато про що говорить. Так само як і ефек-
тивна післяпродажна підтримка клієнтів «Агромаш-Калина».
– Сьогодні ми створили дієву клієнтоорієнтовану сервісну мере-
жу. Не потрібно нічого замовляти і очікувати – ми готові достави-
ти потрібну деталь впродовж лічених годин, – розповідає Юрій 
Васківнюк.

НА ШЛЯХУ ПОСТІЙНИХ ПОКРАЩЕНЬ

Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Незалежності, 46
Відділ реалізації : +38 (067) 433-48-87

e-mail: agrokalina@gmail.com
www.agrokalina.com

A1



15

те
хн

ік
а,

 з
/

ч,
 о

бл
ад

на
нн

я

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

“Агро1”, №7 (42), липень 2019 р.



16

те
хн

ік
а,

 з
/

ч,
 о

бл
ад

на
нн

я

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

“Агро1”, №7 (42), липень 2019 р.

Тел.: (066) 105-75-96,
e-mail: pozal76@gmail.com, www.t-climat.com.ua

КОНДИЦІОНЕРИКОНДИЦІОНЕРИ

ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДІР
ХТЗ, МТЗ

для с/г техніки

Запасні 
частини

заправка
ремонт

виїзд до 
замовника

ПЛУГИ

КОТКИ
КУЛЬТИВАТОРИ

навісні, оборотні, 
до міні-тракторів
кольчато-шпорові

з робочими органами
«Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»
м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com  http://www.aleks-agro.ua
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Кожного  року,  після  весняної  посівної  ярих  зерно-
вих  та  просапних  культур,  багато  користувачів  СКВ 
«RECORD»  відвідують  нашу  площадку,  обладнану 
виставковими стендами, з метою поділитися вражен-
нями по роботі системи. Вони розповідають про нез-
вичні випадки, яких система допомогла уникнути, і які 
без системи неможливо виявити, та курйозні з них:

На просапних сівалках:
- ланцюг в коробці передач сівалки перекинуло на 

іншу зірочку;
- підвисали привідні колеса сівалки;
- зависало насіння в бункерах;
- нерівномірність  розкладки  насіння  апаратами 
Precision Planting без використання рекомендованої 
суміші графіту та тальку (через статику);
- нерівномірність розкладки насіння через липкий 

протруювач;
- нерівномірність висіву по окремим секціям (через 

технічний стан висівних апаратів сівалки або їх при-
водів);
- не відрегульовані ски-

дачі  насіння  («двійники» 
і «пропуски»);
- невідповідна кількість 

отворів  в  висівних  дис-
ках або їх розмір;
-  невідповідне  переда-

точне  співвідношення 
зірочок в коробці сівалки;
-  недостатня  або  над-

мірна сила вакууму; 
- закінчилось насіння та 

інше.

На зернових сівалках та посівних комплексах:
- частково або повністю забитий сошник;
- зависла грудка добрив або насіння в насіннєпроводі;
- відсутність насіння або добрив в бункерах;
- не надходить насіння або добрива в дозатор (за-

висання в бункері);
- не надходить насіння або добрива в розподільник 

(залипання катушки дозатора або несправність при-
вода дозатора);
-  часткова  або  повна  механічна  деформація  та 

пошкодження насіннєпровода;
- зменшення потоку повітря від турбіни сівалки;
- часткове або повне перекриття виходів розподіль-

ника;
- змістилася на валу або пошкоджена катушка до-

затора;
- наявність сторонніх предметів в катушці дозатора 

та інше.
Керівники підприємств після застосування систем 

контролю висіву «RECORD» і отриманих  
результатів, розуміючи їх важливість  
та доцільність для якості посіву,  
обладнують і інші наявні  
в господарствах просапні  
та зернові сівалки.

Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

Подбай про своє...

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

ЖНИВА ПОКАЖУТЬ, ХТО ЯК СІЯВ!
Виставка АГРО-2019 з 4 по 7 червня в м. Києві стала черговою нагодою для спілкування 
з власниками систем контролю висіву «RECORD» та майбутніми нашими прихильниками.

A1
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Таблиця 1. Класифікація розмірів крапель 
за стандартами ASABE S572.1

Розмір крапель відповідає розмірам «мішені». Для знищення літаю-
чих в повітрі комах використовують «туман», краплі робочого розчину 
для обробки рослин схожі на росу, а для внесення препаратів на поверх-
ню ґрунту розміри крапель наближаються до крапель дрібного дощу.

Таблиця 2. Оптимальний розмір крапель робочого розчину 
пестицидiв для боротьби з шкідливими організмами

При випаровуванні розчинника (води) крапля розчину або суспензії 
пестициду перетворюється в тверду частку. У такому вигляді пести-

цид не проникає в тканини рослини, здувається вітром або змива-
ється дощем.
Час «життя» краплі до повного випаровування залежить від її розміру, 
температури і відносної вологості повітря. При вологості повітря 20% 
і температурі 30°С краплі діаметром 70 мкм до повного випаровування 
пролітають в повітрі всього лише 15 см, краплі діаметром 150 мкм – 2,3 м.

Таблиця 3. Вплив розміру крапель на тривалість її «життя» 
в залежності від температури (t) і вологості (W ) повітря.

Швидкість випаровування крапель подвоюється при зниженні віднос-
ної вологості повітря на чергову «сходинку»: з 95 до 85%, з 85 до 70%, 
з 70 до 45%. Випаровування також подвоюється при підвищенні тем-
ператури повітря на 10°С в межах від 10 до 30°С.
Для того, щоб в посушливих умовах на поверхню рослини потрапи-
ла крапля діаметром 200 мкм, на «старті» вона повинна мати діаметр 
більше 300 мкм. Відповідно, норма витрати робочого розчину теж по-
винна бути збільшена. Не варто «економити» на кількості робочого 
розчину – краще «вилити» на гектар 250-300 л, аніж ризикувати у спеку 
з нормами внесення 50-100 л/га. При цьому діаметр краплі повинен 
бути понад 200 мкм – від 300 до 500 мкм. При екстремально низькiй 
(менш нiж 30%) вологості, шар повітря товщиною 50 см (звичайна від-
стань між штангою та поверхнею, яка обробляється) здатний «всмок-
тати» понад 100 л води за лічені секунди. Через те, що протягом доби 
змінюється температура і вологість повітря, доцільно використовувати 
для внесення пестицидів відносно сприятливi періоди часу. 
Вранці, з 05.00 до 11.00, ефективність обприскування максимальна. З 
11.00 до 15.00 умови різко погіршуються, і тільки після 19.00 можна про-
довжувати обробку з мінімальними втратами. При температурі, яка пе-
ревищує +25°C, внесення пестицидів проблематичне навіть в нічний час.

Олександр Гончаров

РЕЦЕПТ ОБПРИСКУВАННЯ У СПЕКУ: БІЛЬШЕ ВОДИ БІЛЬШИМИ КРАПЛИНАМИ

за стандартами ASABE S572.1

Розмір крапель відповідає розмірам «мішені». Для знищення літаю-

Категорія крапель Абревіатура Розмір краплі, мікрон Зовнішній вигляд
найдрібніші XF ≈50 вологий туман
дуже дрібні VF <136

росадрібні F 136-177
середні M 177-218
великі C 218-349

мжичкадуже великі VC 349-428
найбільші XC 428-622
вкрай великі UC >622 дощ, злива

пестицидiв для боротьби з шкідливими організмами

При випаровуванні розчинника (води) крапля розчину або суспензії 

Мета (100% 
загибель)

Оптимальний 
розмір, мікрон Характеристика крапель

літаючі 
комахи 10-50

Майже не осідають на поверхню, легко 
зносяться вітром і швидко випаровуються. 

Краплі діаметром менше 30 мкм в денний час 
взагалі не осідають і перебувають в повітрі.

комахи на 
поверхні 30-150 Повільно осідають, добре проникають всере-

дину крони рослини. Легко зносяться вітром, 
швидко випаровуються при підвищенні темпе-

ратури і зниженні вологості.
хвороби 
рослин 30-150

бур'яни 100-300
Добре утримуються на листi. Доцільно викори-

стовувати при температурі не вище 25°С 
і вологості не менше 60%.

в залежності від температури (t) і вологості (W ) повітря.

Швидкість випаровування крапель подвоюється при зниженні віднос-

Час існування краплі
(С) при:

Діаметр краплі, мкм
50 100 200

t=20°С; W=80% 12,5 50 200
t =30°С; W=50% 3,5 14 56
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КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ 
 УНІВЕРСАЛЬНИЙ

A1

Виробник сільськогосподарської техніки  
ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний ко-
ток-подрібнювач «АЯКС»! Ріжучий водоналивний 
гідравлічний коток «АЯКС» спеціально розробле-
ний для подрібнення сухих рослинних залишків, ви-
рівнювання і часткового мульчування поверхні поля.

Подрібнення рослинних залишків і часткове муль-
чування ґрунту затримує випаровування вологи, ре-
гулює температуру поверхневого шару, стримує 
ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує 
ґрунт органічними речовинами.

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Передові технології, що використовуються при ви-
робництві котка «АЯКС», забезпечують надійну ро-
боту протягом всього терміну експлуатації.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане 
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви ма-
єте на меті:

• отримати бездоганну якість 
подрібнення;

• оптимізувати перетворення рослин-
них залишків на поживні речовини;

• ефективно знищувати бур’яни і шкід-
ників сільськогосподарських культур;

• зменшити експлуатаційні витрати, ви-
користовуючи новітню техніку, що ре-
гулюється під Ваші потреби (висота, 
вага для найбільш продуктивної ро-
боти саме з Вашим типом ґрунту).

Завдяки високій швидкості обертання 
ротора котка зі збільшеним діаметром 
465 мм, бездоганній роботі 135 ножів 
довжиною 96 мм, підбору необхідної ви-
соти зрізу за допомогою навіски тракто-

ра, - універсальний коток–подрібнювач «АЯКС» за-
довольнить усі ці потреби в господарстві і проде-
монструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в 
післяжнивний період!

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» осна-
щено сучасною гідравлічною системою складання, 
що зменшує габарити при транспортуванні, макси-
мально знижує навантаження на трактор, чим доз-
воляє зекономити кошти на пальне та утримання 
тракторів.
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068) 555-16-85, (050) 660-13-98

agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com

Дзвони зараз!

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

Модель розроблена командою австрійських інже-
нерів та модернізована українськими агрономами 
для ефективної роботи на нашому ґрунті.

1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС прино-
сить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.

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

Товщина основної балки (бруса), мм 8

Товщина стійок з накладками, мм 9

Робоча швидкість руху, км/год 15-20

Робоча ширина захвату, м 2/3/6/9/12

Продуктивність, га/зміна До 100

Вага, кг 1250

Обслуговуючий персонал, чол. 1 (тракторист)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Дані функції перетворюють 
її на незамінний агрегат для 
досходового і післясходового 
боронування посівів будь-яких 
типів польових культур (зернових, 
просапних, технічних).

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

БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЕФЕКТИВНИЙ  
І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ! -25% 

-40%
ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

A1
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Турбіна для внесення  
вихлопних газів у ґрунт (HC+СО2)

Внесення  НС  +  СО2  у  ґрунт  відкриває 
фермерам  величезні  можливості  підви-
щення  врожаю  і  економії  мінеральних 
добрив до 50%.
Рослина  з  використанням  вихлопних 

газів має більш високий потенціал, так як 
не потребує додаткового вироблення НС 
+ СО2, що знижує потребу використання 
великої  кількості  вологи.  Фотосинтез  у 
більшості  рослин  протікає  лише  в  тому 
випадку,  якщо  в  повітрі  є  приблизно 
0,04%  СО2.  Рослини  не  витрачають  зай-
ву  енергію  на  розщеплення  і  перетво-
рення  недоступних  сполук,  одночасно 
поліпшуються  ґрунтові  процеси.  Також 
поліпшується  стресостійкість  рослин  в 
критичні  фази  росту,  адже  при  викори-
станні  системи  CO2  раніше  відбуваєть-
ся  процес  проростання,  підвищується 
схожість, кущіння і колосіння.

Пневматична сівалка «Диск-Комбі»  
з електроприводом

Створена  для  посіву  зернових  та 

проміжних  культур,  розкидання  міне-
ральних добрив.
Управління  сівалкою  відбувається  за 

допомогою комп’ютера.
Економно використовувати мінеральні 

добрива та відмінно підготувати посівне 
ложе  вам  допоможе  техніка  від  фірми 
«Технік-Плюс».  Якщо  гранульовані  міне-
ральні  добрива  вносити  на  глибину  від 
10-15 см від дискових сошників, рослина 
отримає відмінний старт.

Економія мінеральних добрив при цьо-
му  складає  до  50%,  і  ви  отримуєте  від-
мінний урожай.
При даній системі внесення добрив не 

потрібне внесення мінеральних добрив 
в  міжряддя,  що  вплине  на  зменшення 
росту бур’яну і викреслить необхідність 
обприскувати  бур’яни  хімічними  речо-
винами.

Пневматичні сівалки «Tурбо Джет»

Дана  сівалка  відмінно  підходить  для 
посіву:  пшениці,  жита,  вівса,  гороху,  яч-
меню і т.д. Сівалка може виконувати ря-
довий  або  суцільний  посів.  Для  посіву 
ріпаку, конюшини і різноманітних сортів 
трав  ми  рекомендуємо  пневматичну 
сівалку з електроприводом. 

Головна  її  перевага  -  це  елементарна 
установка  на  будь-який  ґрунтообробний 
агрегат.  Через  невелику  вагу,  сівалка 
не  потребує  потужного  трактора,  що  не 
призводить  до  ущільнення  ґрунту.  Управ-
ління сівалкою проводиться за допомогою 
комп’ютера.

Універсальна сівалка  
«ФРОНТ-ТУРБО»

Кукурудза  в  сприятливих  кліматич-
них умовах є дуже вигідною кормовою 

культурою.  Щоб  досягти  високого  вро-
жаю,  одночасно  при  посіві  кукурудзи 
дуже  важливо  здійснити  внесення  мі-
неральних  добрив.  В  даному  випадку 
вам  допоможе  комбінація  сівалки  з 
«ФРОНТ-ТУРБО».

Машина  встановлюється  на  передню 
навіску трактора  і здійснює внесення мі-
неральних  добрив  в міжряддя  або  в  по-
сівне ложе, або машина може бути вико-
ристана для посівів зернових і проміжних 
культур.  Сівалка  елементарно  встанов-
люється на будь-який трактор з шириною 
захвату від 3 до 21 м. Об’єм бункера 1000, 
1300 або 2000 літрів. Сфера  застосуван-
ня даної машини: посів будь-яких культур 
(суцільний  чи  рядовий),  внесення  грану-
льованих  мінеральних  добрив.  Норма 
висіву: від 3 до 300 кг/га.

Розкидач «Професіонал»

Відмінно  підходить  для  різних  ґрунто-
обробних агрегатів. 

Елементарно встановлюється на підхо-
дяще місце на будь-яку техніку.
Ширина розкидання від 1.8 до 24 метрів.
Об’єм бункера: 60, 90, 105 і 130 літрів.

Тел.: +38 098 373-73-00             E-mail: technik-plus@ukr.net            www.technik-plus.eu

ЗАОЩАДЖУЙТЕ ВАШІ ДОБРИВА ТА ПАЛИВО,  
ОБ’ЄДНУЙТЕ ДВІ РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ В ОДНУ

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

производитель 
зерноочистительного 
оборудования

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

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
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ЗЕРНОХРАНИЛИЩА И АНГАРЫ  
ОТ КОМПАНИИ «ОСКАР МЕТАЛЛ» — ЭТО:

Шатровые ангары Прямостенные ангары

Тентовые ангары Навесы, зернотоки

• 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 про-
ветривания зерна, благодаря чему зерно не преет и остается сухим.

• Наши зерносклады имеют высокую прочность. Это позволяет хранить зер-
но, опирая его на стену, благодаря чему экономится площадь в ангаре.

• Жесткие и надежные металлоконструкции позволяют подвешивать подъ-
емные механизмы для ремонта агротехники

• Зернохранилища строятся с учетом удобного въезда и хранения крупно-
габаритной техники. В арочных и шатровых ангарах есть возможность 
установки боковых ворот. Раздвижные и распашные ворота.

• 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 рассчи-
тан 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 поверх-
ность, что позволяет оформить здание как временное сооружение. Это 
избавит вас от длительного и дорогостоящего сбора документов.

• Металлоконструкция покрашена и защищена антикоррозийным покрыти-
ем, благодаря чему прослужит не один десяток лет.

• Мы строим ТЕНТОВЫЕ — светопропускаемые ангары, что позволит вам зна-
чительно 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

Телефоны: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657
Е-мейл: infoangar2008@gmail.com • www.oskarmetal.com

ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

«Прежде,  чем  заказывать,  посмотрели 
готовый объект. Все четко, продумано, ка-
чественно и красиво. По доступной цене. 
Теперь и мы заказали».  (Семья фермеров, 
Кировоград).

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

«Заказала  через  интернет  тентовый 
конный  манеж.  Арочной  формы.  Цена 
устроила. Очень довольна. Все как надо, 
практично, удобно. Спасибо. Теперь ре-
комендую друзьями.  (Борисполь, Иппод-
ром).

«Порекомендовали компанию «Оскар» 
мои  друзья  —  крупная  агрофирма.  Сам 
приехал,  посмотрел,  убедился  в  каче-
стве  и  надежности.  Теперь  стал  клиен-
том компании». (Руководитель, Бердянск).

«Компанию «Оскар» нашел в агрожур-
нале. Все устроило. Построили 2 объек-
та для техники и претензий нет. Цена от-
личная. Сейчас строим уже третий очень 
большой  ангар  под  овощехранилище». 
(Руководитель, Николаев).

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

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВМЫ СТРОИМ ДЛЯ ВАС  
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ И СУХИЕ:

АНГАРЫ, СКЛАДЫ.
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, НАВЕСЫ.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ЗДАНИЙ

Цена от  

$35/м2

A1
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ВИРОБНИЦТВО, МОНТАЖ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

УВАГА АКЦІЯ! ПЕРШИЙ ВИЇЗД НА ЗАМІРИ БЕЗКОШТОВНИЙ!
ЗАЧИСНИЙ СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР

ГРАВІТАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ЗЕРНА

ЗТС-260

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 скреб-
кам і особливості конструкції не пошкоджує зерно при 
переміщенні. Безпечний для персоналу. Не боїться потра-
пляння сторонніх предметів. Може працювати як в авто-
матичному, так і в ручному режимі.

Для силосів Ø10-30 м. Продуктивність 100-175 т/год.
Призначений для рівномірного заповнен-
ня 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.

(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

ТОП-10 причин встановлення гравітаційного розподільника:

 ВИГОТОВЛЯЄМО НОРІЇ, ТРАНСПОРТЕРИ, ГАЛЕРЕЇ, БУНКЕРИ, САМОПЛИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

• 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

ПП Фірма “Гіпрон”, м. Біла Церква, 
Сквирське шосе, 194а

A1
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У кожному куточку України існують 
сади, які вже десятками років не 
обробляються і, відповідно, не пло-

доносять. Під такими садами «гуляють» сотні 
тисяч гектар дуже плодючих ґрунтів по всій 
державі. Здебільшого, ці землі взяті в оренду 
місцевими фермерськими господарствами, 
та як у приказці: «тяжко нести, шкода ки-
дать». Оренда платиться щорічно, жодного 
прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для 
власника, орендаря, держави. Корчування 
старими методами (екскаватор, бульдозер, 

«ватага» робітників із бензопилами) не є 
ефективним. Лише кілька гектар на місяць, 
гори коріння, яке ще треба утилізувати, ями 
на полі, величезні витрати на пальне і за-
робітну плату. І, що найголовніше, — втрата 
безцінного часу. Та і ніхто не гарантує, що 
ніде не пропустили пня, а як наслідок — 
обірвані корпуси плугів та культиваторів.

Приватне підприємство «Агрорем-
маш-Плюс» опанувало новітній метод 
розкорчовування старих садів. Це — муль-

чування. Для роботи використовуються спе-
ціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.
Етап перший:
Повалення та подрібнення дерев і ча-

гарників над поверхнею ґрунта. Фреза 
валить та перемелює дерева до 25–30 см 
в діаметрі на щепу, залишаючи її на поверхні. 
Звісно, ми рекомендуємо великі дерева зрі-
зати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от 
кущі та «неліквідну деревину» раціонально 
залишити в полі у вигляді мульчі.

Етап другий:
Подрібнення пнів і коріння. На цьому 

етапі фреза заглиблюється на 20–25 см, 
можливо і більше, в залежності від типу 
ґрунту, і перемелює пні і коріння, перемі-
шуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому 
етапі проходить попереднє вирівнювання 
та прикотування катком. Суцільна обробка 
виключає можливість залишених пнів на 
всю робочу глибину.

А що потім? А потім достатньо вирівняти 
поле бороною і можна приступати до сіяння 
будь-яких культур. Щепа, що залишаєть-
ся в шарі ґрунту, за рік-два розкладається 
в органічне добриво.

В залежності від стану ділянки, продук-
тивність складає до 2 га за робочу зміну.

Окрім садів, можна корчувати занедбані 
поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення 
ЛЕП, нафтогазопроводів.

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

слідок, — прибуток вже у наступному сезоні.
Звертайтесь до спеціалістів підприєм-

ства для детального розрахунку вартості 
розкорчовування. Кожна ділянка унікальна, 
навіть у одному саду, тому для виведення 
остаточного кошторису, необхідно оглянути 
об’єкт.

Для Вас це можливість збільшити свій 
земельний банк за рахунок введення в екс-
плуатацію занедбаних земель.
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