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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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Ще недавно всі знали – внести азот-
ні добрива і високий результат можливий 
майже на кожному полі! Та погода міня-
ється і з азотом значно легше вирощувати 
більше соломи, рослинних рештків і то не 
завжди! Результат від застосування одно-
го азоту, а то і від нітроамофоски буває 
від’ємним. Тому і так важливо допомогати 
озимим і ярим культурам не одним-двома 
препаратами з 3-7 діючими речовинами, а 
7-12 препаратами з 100-120 діючими речо-
винами та ще і з властивістю протистояння 
і стресам, і хворобам, і шкідникам. І фор-
мувати генеративні органи, а не лише ве-
гетативні! І нагадуємо читачам – на полях, 
де виконували комплексні поради та бага-
токомпонентні препарати, 11-13 т/га озимої 
пшениці вже збирали з препаратами АБК™, 
і ніякі інші варіанти вже три роки поспіль 
такого врожаю не дають в центрі України, 
незважаючи на вже подвійне і більше на-
вантаження основних добрив. В поточно-

му 2019 році поки що результати з АБК™ 
не перевищили 80 ц/га озимої пшениці та 
70 - ярого ячменю, 40 ц гороху. Але якщо 
порівнювати в однакових умовах врожаї 
лише з одними добривами, то як і в біль-
шості випадків тонна-дві прибавки АБК™ 
забезпечує. Навіть одна обробка насіння 
озимих та ярих культур вже допомогала 
збільшити збір зерна на 3,5-17 ц/га зерна та 
зернобобових. Адже АБК™ - це розширене 
живлення рослин і захист за допомогою 
карбоксилатів і корисних мікроорганізмів, 
це набір макро-, мезо-, мікро- і ультра-
елементів з високою хімічною чистотою 
і фізіологічною активністю, деструктори, 
плівкоутворювачі-прилипачі, і виготовлені 
за допомогою мікробного синтезу. Бактерії 
і окремі карбоксилати мають фунгіцид-
ні та інсектоакарицидні властивості. Що 
стосується регуляторів росту рослин, то їх 
природне походження - метаболізм грибів 
на коренях лікарських рослин (женьшеню 
і обліпихи) дозволяє отримувати найбільш 
широкий комплекс фітогормонів, аміно-
кислот і жирних кислот. Сучасні іноземні 
аналоги відстають по хімічній чистоті та 
засвоюваності рослинами.

Директор ФГ «Катюша» Гуменюк Сте-
пан Петрович в одному із самих посушливих 
районів самої посушливої області України, 
вже три роки, як застосовує такі препара-
ти, формули яких відповідають фізіологіч-
ним потребам культур і не мають шкідли-

вих домішків. Вони не зашкоджують при 
низьких і при високих температурах рос-
лині. АБК™ допомогли отримати як повно-
цінне товарне зерно, так і високі насіннєві 
кондиції. На багатьох польових культурах 
(соняшнику, кукурудзі, зернових та зерно-
бобових та ін.) хімічні фунгициди не ста-
ли потрібними.  А прибавки врожаїв лише 
збільшились на 20-50%.

Більший ризик отримання небажаних 
результатів на полях стає більш присут-
ній при менших витратах на вирощування 
врожаю, або більших, але малодоступних 
до рослин, незбалансованих добрив — за-
кони Лібіха та Шелфорда! Тому пропонує-
мо для обробки насіння озимих АБК™ для 
рослин згідно давно відкритих законів, але 
в сучасній формуляції. А для сої, соняшни-
ка та кукурудзи – всього 4 препарати для 
активізації відтоку асимілянтів і збільшен-
ня врожаю за 20-30 днів до збирання.

Стандарт застосування АБК™ та передо-
вої агротехніки наочно видно на фото.

Київ: (067) 404-63-99, (097) 386-08-50;  
Одеса: (050) 937-80-87; Херсон: (050) 318-80-16; 

Полтава: (097) 900-00-65;  
agrovio.com.ua

ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ - це мета! 
АЛЕ це не одноразова акція. АБК™ - це агротехнологія!

A1

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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ІМПТОРГСЕРВІС

ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ

БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ДРУЖНІ СХОДИ?
ВИКОРИСТОВУЙТЕ БАКОВУ СУМІШ «ДЕФЕНС-С» ДЛЯ ІНКРУСТАЦІЇ ЗЕРНОВИХ 
КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР - НАДІЙНИЙ ЖИВИЛЬНИЙ «КОЖУШОК» ДЛЯ НАСІННЯ

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.netwww.imptorgservis.uaprom.net

Підвищити родючість ґрунтів допомо-
же регулятор росту рослин «Деймос» - комп-
лексний препарат на органічній основі, що 
містить мікроелементи, витяжку з листя сте-
вії, полімінерали і антисептик.

«ДЕЙМОС»:
- є гарним живильним середовищем для 
мікроорганізмів-«аборигенів», які знахо-
дяться в ґрунті, значно підвищує їх титр і 
життєздатність;
- структурує ґрунти, поліпшує їх хімічний 
склад;
- сприяє швидкому перетворенню пожнив-
них залишків у гумус і відновленню ґрунто-
вої родючості;
- контролює кількість патогенних мікроор-
ганізмів, які залишаються після збирання 
врожаю;
- за рахунок роботи бактерій сприяє підви-
щенню температури ґрунту навесні, більш 
ранньому початку вегетаційних процесів 
та ефективному використанню ґрунтової 
вологи.

Норма внесення препарату «Деймос» – 
1,5 л/га з додаванням 20-30 кг аміачної се-
літри або КАС для додаткового харчування 
бактерій.

Комплекс речовин, з яких складається  
«Деймос», дозволяє використовувати його, 

не чекаючи опадів!!!
Важливо пам’ятати: «Зерно належить люди-
ні, а солома - ґрунту!»

ХІТ ПРОДАЖ
Бакова суміш «Дефенс-С» - комплекс препа-
ратів, які використовуються для інкрустації 
насіння зернових колосових культур. Ком-
поненти бакової суміші («Антистрес», «Марс-
EL» та комплекс амінокислот) стимулюють 
ріст та розвиток проростків, забезпечують 
їх початковим живленням, особливо фосфо-
ром та калієм у легкодоступній формі.

Переваги передпосівної обробки насіння 
зернових колосових культур баковою суміш-
шю «Дефенс-С»:
- висока ефективність інкрустації: збільшує 
енергію проростання та схожості насіння до 
98%;
- захист насіння від дії на них несприятли-
вих чинників (полімерна плівка зберігає на-
сіння в сухому та напіввологому ґрунті до 60 
діб і більше);

- повне припинення осипання з поверхні на-
сіння протруйника;
- підвищує сипкість зерна при посіві;
- стимулює розвиток кореневої системи та 
рослини в цілому, підвищує імунітет рослин;
- за рахунок дії амінокислот активізує фізіо-
логічні процеси в рослині, посилює антист-
ресовий ефект;
- підвищує врожайність.

НЕ ГАЙ ЧАСУ!!!!

УПАКОВКА БС «ДЕФЕНС-С» РОЗРАХОВАНА НА 6 Т НАСІННЯ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РАЗОМ З ПРОТРУЙНИКОМ

A1

Замовляйте передплату на електронну версію журналу «AgroOne» та 
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газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska
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НАНО добриво МОЧЕВИН – К працює на богарі

РІПАК, ГРЕЧКА, ОЗИМА ПШЕНИЦЯ 
без добрив та опадів
Тільки К6, К1 та К2

м. Полони, Хмельницька обл., 
Вельгас Володимир Леонідович 
Відеодоказ замовляйте за тел. 

+38 (050) 492-26-88

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

ВАЖЛИВО!
Основа врожаю озимих – осіннє  

підживлення по листу НАНО добривом 
Мочевин – К1 в нормі 0,5 – 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: у бакову суміш до протруювача 
насіння додати К1 – один літр на 100 літрів води, в фазі 4-х листків обприскати К1 1 л/га. Весною 
до гербіциду додати 1 л/га К2. По прапорцевому листку / в фазі бутонізації – ріпак, гірчиця / 
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
Врожай 100-120 ц/га пшениці на богарі, незалежно  
від погоди – РЕАЛЬНО!!! Поділимось багаторічним  

досвідом по Вайберу: тел. (050) 492-26-88

ТОВ НВО «Агронауковець» 
73003, м. Херсон, а/с 82

Пишний Микола 
Тільки К1 восени.

Підживлення в жовтні озимих  
у фазі 4-х листків добривом К1  
в нормі 0,5 – 1 л/га настільки 
ефективне, що стимулювати  

навесні ріст рослин  
не обов’язково!  

Дивись докази!

A1

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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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

A1

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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Потрібна додаткова консультація, телефонуйте – 0 800 302 032 підтримка споживачів компанії ВНІС  
(Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів України)  • www.vnis.ua

A1

РЕДСТОУН: СТІЙКИЙ ТА ВРОЖАЙНИЙ
Придатний для вирощування із застосуванням потужних гербіцидів гібрид озимого ріпаку 

РЕДСТОУН демонструє високу урожайність у товарних  посівах по всій Україні

У Всеукраїнському науковому інституті селекції (ВНІС) одні-
єю з ключових селекційних програм є створення нових сучас-
них гібридів озимого ріпаку з потрібним комплексом господар-
сько-цінних ознак. Ріпак є незамінною культурою в економічній 
та агрономічній структурі господарств, підтримуючи їх фінан-
сову стабільність. Тому не дивно, що до селекції цієї попу-
лярної культури привернуто серйозну увагу з боку провідних 
насіннєвих компаній. В цьому аспекті нам особливо приємно 
відзначити істотні результати селекційної роботи з озимим рі-
паком науковців компанії ВНІС. Ними було виведено на ринок 
України унікальні гібриди озимого ріпаку, що мають високу 
якість ріпакової олії; високу та стабільну врожайність; гібриди 
стійкі до стресових факторів та основних хвороб, і що дуже 
важливо, придатні для вирощування за інтенсивною техно-
логією з використанням потужних гербіцидів. До їх числа 
належить і вже добре знайомий серед українських аграріїв 
– гібрид Редстоун.

На що звертає увагу власник господарства чи агроном при 
виборі посівного матеріалу для озимого ріпаку? Які проблеми 
та виклики очікують на посіви цієї культури впродовж осін-
нього та весняного періодів вегетації? 

По-перше, ми хочемо, щоб рослини нормально увійшли в 
зиму в належній фазі розвитку, сформувавши потужну ко-
реневу систему, і добре перезимували. Щоб навесні посіви 
максимально рано почали вегетацію, ефективно використо-
вуючи зимові запаси вологи в ґрунті, та добре перенесли квіт-
нево-травневу посуху, котра, на жаль, перетворилася вже на 
традиційне явище у більшості регіонів України. Наші гібриди 
озимого ріпаку забезпечують такі вимоги виробників зерна 
одночасно з високим балом стійкості до основних грибкових 
хвороб та стійкістю до полягання та осипання.

По-друге, з кожним роком дорожчає вартість мінеральних 
добрив та ЗЗР, і це при тому, що видовий склад бур’янів на 
наших полях постійно змінюється і збільшується, а вже існую-
чі види частково пристосовуються і потребують застосування 
більш досконалих гербіцидів.

Простіше кажучи, агровиробнику потрібен витривалий 
урожайний гібрид озимого ріпаку, стійкий до стресових умов 
середовища та окремих специфічних гербіцидів. Тим більш, 
що поняття фітотоксичності залишається актуальним, а разом 
з ним – зростають ризики втрати істотної частини врожаю. 
Натомість економія на гербіцидах зазвичай не призводить до 
збільшення економічної ефективності вирощування. Конку-
ренція з боку шкідливої рослинності інколи зводить до нуля 
спроби виробника отримати урожай. 

В цьому плані ранньостиглий гібрид озимого ріпаку Ред-
стоун, створений у Всеукраїнському науковому інституті се-
лекції (ВНІС) може справедливо вважатися одним із найбільш 
надійних варіантів для гарантованого отримання достойного 
врожаю ріпаку разом із суттєвою економічною віддачею від 
вирощування цієї культури. Що важливо – цей гібрид вже про-
йшов випробування як в демонстраційних, так і в товарних по-
сівах в усіх грунтово-кліматичних зонах України, демонстру-
ючи як високу стійкість за несприятливих умов вирощування, 
так і високу врожайність за належного догляду за посівами.

Останній фактор є особливо актуальним, оскільки іноді 
ставлення агрономів до вітчизняних сортів та гібридів вигля-
дає таким чином: що буде, то буде. Мовляв, посівна одини-
ця імпортного насіння коштує утричі дорожче, аніж насіння 

української селекції, а тому усе найкраще ми віддамо пер-
шому. Українському ж ріпаку – що лишиться… Ясна річ, що 
із таким ставленням врожайність вітчизняних гібридів буде 
поступатися імпортним, що дасть підстави стверджувати, що 
вони, мовляв, гірші.

Ні, як мінімум, не гірші! При створенні усіх без винятку гі-
бридів ВНІС, передусім такі як Редстоун, Блекстоун чи новин-
ка Грім, застосовуються найсучасніші селекційні технології, 
аналогічні до тих, що практикуються найвідомішими насін-
нєвими компаніями світу. Всеукраїнський науковий інститут 
селекції – це сучасна інноваційна компанія, яка проводить 
досліди та випробування нових сортів та гібридів в різних клі-
матичних зонах України. Селекційна програма ВНІС ведеться 
не тільки в Україні, а й у Південній Америці.

Відповідно, такий ударний гібрид озимого ріпаку як Ред-
стоун володіє цілим комплексом конкурентних переваг, що 
дають змогу отримувати за належного догляду по 45 ц/га і 
більше за суттєво нижчих капіталовкладень, що пояснюється 
як нижчою ціною посівного матеріалу, так і продуманою сис-
темою захисту від гербіцидів. 

Редстоун належить до гібридів із пластичними строками 
висіву, що є особливо важливим за сучасних мінливих кліма-
тичних умов. Його період вегетації становить 300-305 днів і 
гібрид є придатним до інтенсивного вирощування, виявляючи 
при цьому високу стійкість та нормальні показники врожай-
ності на бідних ґрунтах. Вміст олії у насінні озимого ріпаку гі-
бриду Редстоун сягає 46,4%, а вміст ерукової кислоти перебу-
ває в межах 0,0 – 0,5%, що промовисто говорить саме за себе.

Сильною стороною гібриду озимого ріпаку Редстоун є його 
посилена енергія проростання, що знаходить показові про-
яви як у плані появи сходів за несприятливих погодних умов, 
так і опосередковано – навесні. Адже фінальна врожайність 
посівів ріпаку значним чином залежить від того, в якому стані 
гібрид вийшов із зими і наскільки швидко гібрид починає ве-
гетувати весною, належним чином використовуючи вологу та 
поживні речовини. Також це означатиме підвищену стійкість 
посівів і відповідно – нижчу потребу у препаратах для захи-
сту та підживлення рослин у квітні-червні.

В цьому плані і у гібрида Редстоун, і спорідненої із ним 
новинки селекції ВНІС – стійкого до імідазолінонів гібриду 
Грім абсолютно немає конкурентів на українських полях. Він 
швидко стартує, набирається сили, чому сприяє і потужна ко-
ренева система, розвинута ще з осені. 

Відповідно, це забезпечує надзвичайну стійкість Редстоу-
ну до таких неприємних і, на жаль, частих явищ як посуха, оси-
пання і вилягання рослин. Цікаво, що максимальні показники 
стійкості Редстоун демонструє практично до усіх стресових 
факторів, таких як захворювання, що негативно впливають на 
нормальний розвиток рослин та фінальну врожайність. Це і 
фомоз, і чорна ніжка, і переноспороз, і склеротиніоз, і альтер-
наріоз, і бактеріоз, і звичайно ж висока зимостійкість рослин.

І наприкінці наголосимо, що Редстоун належить до вже пе-
ревірених і водночас нових гібридів озимого ріпаку, і при цьому 
потенціал його врожайності 70 ц/га промовисто свідчить про 
реальну перспективу його вирощування в господарствах по всій 
території України.

ТОВ «ГРААЛЬ АГРО»

Замовляйте передплату на електронну версію журналу «AgroOne» та 
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Одним з найефективніших заходів в агротехніці озимих куль-
тур є долучення до протруйників при передпосівній обробці на-
сіння високоефективних екологічно безпечних регуляторів росту 
рослин виробництва ТОВ «Високий врожай». Це:

Агростимулін® - препарат з широким спектром дії, який по-
над 20 років успішно використовується сільгоспвиробниками 
України і понад 12 років - господарствами Казахстану;

Трептолем® - препарат, створений для використання в тех-
нології вирощування олійних культур, зокрема озимого ріпака;

Домінант® і Вегестим® - останні розробки наших фахівців, 
препарати з підвищеною ефективністю. Домінант® активно 
стабілізує фітогормональний стан рослин, інтенсифікує діяль-
ність ферментних систем та підвищує продуктивність фотосин-
тезу. Вегестим® відрізняється тим, що до його складу крім зба-
лансованого комплексу біологічно активних речовин введено 
мікроелементи у хелатній формі та кріопротектор.

Залежно від типу протруйника, ступеня і зони травмування 
насіння, додавання регуляторів росту до протруйника підвищує 
польову схожість на 2-5%. При сівбі озимих колосових це доз-
воляє заощадити від 0,5 до 1,2 тонни посівного матеріалу на 
кожних 100 га ріллі.

Потрапляючи з насінням в ґрунт, регулятори посилюють 
життєдіяльність природних мікробних асоціацій. Зокрема, під 
їх впливом збільшується здатність мікробів синтезувати речо-
вини, антибіотичні до окремих хвороботворних бактерій, що 
приводить до зростання польової стійкості рослин на 20-25%.

Насіння, оброблене сумішшю протруйників з регуляторами 
росту, проростає декількома днями раніше і дає дружні тем-
но-зелені сходи. Більш активно формується вторинна коренева 
система: на 25-30% збільшується її активна зона і водопогли-
нальна здатність. Глибина залягання вузла кущіння у колосових 
зростає на 1,0-1,5 см, швидше формується розетка у ріпака. Ре-
гулятори росту інтенсифікують в рослинах накопичення цукрів 
та синтез стресових білків, структурують клітинний сік. Струк-
турований сік має нижчу температуру замерзання. В результаті 
посіви краще переносять примхи сучасної зими, зменшуються 
втрати стеблостою, раніше відновлюється весняна вегетація. У 
пшениці, жита та ячменя коефіцієнт кущення зростає на 8-10%, 
а кількість продуктивних стебел – на 12-18%.

За даними багаторічних випробувань в різних агрокліматич-
них зонах, застосування регуляторів росту в процесі допосівної 
обробки насіння підвищує врожайність сільськогосподарських 
культур на 10-15% та поліпшує якість продукції. Зокрема:

• вміст білка і клейковини в зерні пшениці зростає на 0,5-
1,0% і 1,0%-1,5%, відповідно;

• вміст олії і білка в насінні ріпака зростає на 1,0%-1,5%.
Зверніть увагу. Економічний ефект, обумовлений поліпшен-

ням якості, зростає пропорційно росту врожайності. Наприклад, 
при однаковому збільшенні вмісту олії на 1,5% в насінні ріпака, 
зібраного з 1 га, збільшиться на 30 л при врожайності 20 ц/га, а 
при врожайності 40 ц/га - на 60 літрів.

Норми витрат препаратів на 1 тонну насіння, доза препара-
ту, що вноситься з насінням на 1 га, та середня вартість цієї дози 
в дилерській мережі ТОВ «Високий врожай» наведені в таблиці.

Препарати 

Культури

Агростимулін Домінант Трептолем Вегестим

мл/т мл/га мл/т мл/га мл/т мл/га мл/т мл/га

грн./га грн./га грн./га грн./га

Колосові зернові 10,0 2,5 20,0 5,0 − − 250,0 62,5
Норма висіву  
250 кг/га

5,4 8,1 − 65,0

Ріпак озимий − − 20,0 0,16 20,0 0,16 250,0 2,0
Норма висіву 8 кг/га − 0,26 0,50 2,10

За вказаних норм витрат регуляторів росту затрати на тран-
спорт при їх використанні незначні, окремі витрати на внесен-
ня, дякуючи вибраному способу, відсутні. Внаслідок загальна 
сума коштів на застосування регуляторів росту практично до-
рівнює вартості самого препарату.

На 17 липня поточного року середня ціна пропозиції на пше-
ницю 2-го класу становила 5000 грн./т, ріпака – 11400 грн./т. 
За вказаної ціни вартість прибавки врожаю пшениці 3 ц/га 

(10% при невисокій врожайності, 30 ц/га на контролі) становить 
1500 грн. Це перевищує вартість гектарної дози Агростимуліну в 
278, Домінанту - в 185, Вегестиму - в 23 рази. Прибавки врожаю 
ріпака навіть в 1 ц/га в 524 рази окупають витрати на Вегестим, 
норма витрат якого найдорожча серед представлених препара-
тів. Поміркуйте, де ще є інвестиції, що окупаються так багато-
кратно і з такою швидкістю.

Для одержання прибавок врожаю на рівні 15-25% регулято-
ри потрібно застосовувати комплексно – для обробки насіння 
та обприскування посівів в фази розвитку рослин, критичні до 
умов вирощування та елементів живлення. Зокрема, ріпак по-
трібно обприскати восени в фазі розетки перед уходом в зиму.

В сумі витрат на вирощування кошти на застосування регу-
ляторів росту не перевищують 1%. За цих умов підвищення рен-
табельності дорівнює підвищенню врожайності. Тобто широке 
запровадження обробки насіння регуляторами росту здатне 
підвищити рентабельність рослинництва на 10-15%, їх комплек-
сне використання - на 15-25%.

При підрахунку економічного ефекту ми не врахували поліп-
шення якості продукції, яка може цей ефект суттєво збільшити.

При виборі препарата для обробки насіння врахуйте, що 
Домінант на 10-15% ефективніший за Агростимулін і майже 
тотожній Трептолему на посівах олійних культур. Вегестим ми 
рекомендуємо до застосування на ґрунтах, збіднених мікро-
елементами, тобто майже у всій Україні. Вегестим відроджує 
родючість не тільки через насичення мікроелементами, а і шля-
хом інтенсифікації життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, 
зокрема азотфіксуючих та фосформобілізуючих. Його ефектив-
ність вища за аналогічні препарати, представлені на ринку, а 
вартість нижча.

І на закінчення вкажемо ще на декілька корисних наслід-
ків використання наших препаратів. Насінницьким господар-
ствам радимо звернути увагу на те, що регулятори росту мають 
суттєву післядію і сприяють збереженню сортової типовості. 
За усередненими даними насіння, вирощене з використанням 
регуляторів росту, має схожість на 3-5% вищу від контролю 
і забезпечує прибавку врожаю в межах 8-12%. В роботах ві-
тчизняних вчених показано, що наші препарати в 1,5-2,5 рази 
зменшують число природних мутацій в клітинах рослин, а чис-
ло пошкоджень спадкового апарату, спричинених мутагенни-
ми пестицидами, зменшують до природного рівня. Крім подов-
ження терміну оновлення сортів, це дозволяє використовувати 
регулятори росту для підвищення врожайності батьківських 
посівів при вирощуванні гібридного насіння. Згідно даних, 
одержаних у  7-кілометровій чорнобильській зоні, продукція, 
вирощена із застосуванням регуляторів росту виробництва 
ТОВ «Високий врожай», містить в 2-3 рази менше радіонуклідів 
та важких металів.

НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ АГРОЗАХІД

ВИРОБНИК − ТОВ «ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ»
02160, м. Київ, Харківське шосе, 50.  

Тел. (044) 559-71-77, 559-32-13, 559-10-95
www.urojai.com.ua 

НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА 

м. Дніпро: ТОВ «Дніпроагросервіс», (056) 790-00-034; 
ПП «Агродар-плюс», (056) 775-08-00.

м. Запоріжжя: ТОВ «АБИС», (067) 617-06-39, (050) 341-30-88.

м. Кропивницький:
ТОВ «Спецагроконтракт»,  
(0522) 55-90-80, (095) 471-09-45; 
Кебетов Геннадій Геннадійович, (050) 197-14-81.

м. Миколаїв: ТОВ «Елітне насіння», (0512) 59-02-77.

м. Одеса: ПП «Агроальянс-2007»,  
(048) 732-71-72, 732-75-05, (050) 333-68-99.

м. Павлоград: ТОВ «КВАДРО ТЕКНОЛЕДЖІ»,  
(0563) 20-62-22, (050) 482-22-55.

м. Харків: ТОВ «Агротехнологія ХХІ»,  
(050) 500 33 86, (057) 705-34-98.

A1
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З кожним роком, використання систем контролю 
висіву, набуває все більшого розповсюдження, як на 
просапних, так і на зернових сівалках. Багато аграріїв 
не перший рік застосовують системи контролю висіву 
«RECORD» для забезпечення якісного посіву і отриму-
ють сталі врожаї!

Багато хто розуміє, що контролювати висів потрібно, 
але то «руки не доходять», то коштів не вистачає.

Саме встановлення, систем контролю висіву «RECORD», 
на просапні та зернові сівалки, дозволяє уникнути на-
ступних відхилень в їх роботі:

На просапних сівалках:
- підвисання або пробуксовка привідних коліс сівалки;
- скупчення насіння в бункерах (відсутність висіву);
- нерівномірність висіву та розкладки насіння через:

• статику (без використання рекомендованої суміші 
графіту та тальку при висіві апаратами Precision 
Planting);

• липкий протруювач (прилипання насіння до висів-
ного диска та інше);

• несправний технічний стан висівних апаратів сівал-
ки або їх приводів;

- не відрегульовані скидачі 
насіння («двійники» і «пропу-
ски»);

- невідповідна кількість от-
ворів в висівних дисках або 
їх розмір;

- неправильно встановлене 
передаточне співвідношення 
зірочок в коробці сівалки;

- недостатня або надмірна 
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 поступає насіння або добрива в дозатор (скупчен-

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

(залипання катушки дозатора або несправність привода 
дозатора);

- часткова або повна механічна деформація та пошкод-
ження насіннєпровода;

- зменшення потоку повітря від турбіни сівалки;
- часткове або повне перекриття виходів розподільника;
- змістилася на валу або пошкоджена котушка доза-

тора;
- наявність сторонніх предметів в котушці дозатора та 

інше.
Керівники підприємств, після застосування систем 

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

Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

Подбай про своє...

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

СІЄМО КРАЩЕ!!!
В умовах сьогодення кожна технологічна операція в сільському господарстві  

вимагає 100% віддачі, в тому числі і посів.

A1

газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska



20

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”, №8 (43), серпень 2019 р.

• Ефективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння 
    (трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культур);
• Бережне сортування зерна за ознаками біологічної цінності
   (сильний зародок, висока схожість і продуктивність,
    велика маса 1000 насінин, здорове і життєздатне насіння);
• Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна;
• Відсутність суворих обмежень по вологості і засміченості вихідного матеріалу;
• Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД при зміні культур;
• Низька енергоємність;
• Широкий модельний ряд на 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 т/год.;
• Наявність вбудованого циклону на всіх моделях сепараторів.

виробник
зерноочисного
обладнання

Ми розробили технологію отримання високоврожайного насіння і втілили її в аеродинамічному сепараторі САД.
ВЕСЬ СВІТ ВЖЕ КОРИСТУЄТЬСЯ НАШОЮ УСТАНОВКОЮ. ПРИЄДНУЙТЕСЬ І СТАВАЙТЕ УСПІШНИМИ

ЗЕРНОВІ
СЕПАРАТОРИ

ЗЕРНОВІ
СЕПАРАТОРИ

ТОВ НВП «Аэромех», Україна, м. Кремінна, 
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82 
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com  

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ 25%

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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Незалежний елеватор від «БУДАГРОПЛЮС»
Можна платити елеваторам. А можна перевести свої зерносушарки на своє «сміття»: тирсу, лушпиння, солому навіть з воло-

гістю до 50%! Й відмовитися від газу і ДП, та від розцінок елеваторів. А сухе зерно зберігати в своїх же ангарах до сезону самих 
високих цін на нього. Це гарантує Вам швидку окупність та отримання прибутку. Польові відходи у Вас є. Залишилось додати 
лише технологічне обладнання:

Теплогенератори біопаливні ГТУ з повітряним  
теплообмінником TB + сушарки зернові модульні

Інноваційні конструкторські рішення дають тепле повітря у великих обсягах, - 
 160000 м.куб., при мінімальних затратах палива.
Перевага: «сміття» з вологістю до 50% замінить Вам газ і ДТ:  
тирса, щепа, стружка, пелети, дрова, лушпиння соняшнику, відходи зернових, солома, костриця і тд.

- Витрата палива знижена в 2 рази, порівняно з аналогами!        - Теплова потужність: 0,5-5,5 Мвт
- Високий ступінь автоматизації й пожежна безпека.         - ККД паливний: не менше 90%!

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КОМПОНУЄТЬСЯ ІЗ БУДЬ-ЯКИМИ ЗЕРНОСУШАРКАМИ.
Використовується і для обігріву теплиць, приміщень; сушки деревини.

Проектування та монтаж елеваторів, ліній якості Монтаж зернопереробного обладнання
Будівництво ЗАВ і КЗС, зерносховищ, завальних ям Реконструкція та ремонт ЗАВ та КЗС

Переобладнання зерносушарок на альтернативні види палива Ремонт зерносепараторів

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ АНГАРІВ, НАВІСІВ будь-якої форми і рівня складності

• БУДІВЕЛЬНІ • МОНТАЖНІ • ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ • НАВЧАННЯ • ГАРАНТІЯ • СЕРВІС •

ПРАЦЮВАТИ НАПРЯМУ ІЗ ЗАВОДОМ - ВИГІДНО! 

(066) 542-53-79, (067) 171-24-94 
Директор: Калмиков Сергій Олександрович 

e-mail: budagroplus@i.ua  •  www.budagroplus.com.ua

Черкаська обл. с. Корсунка, ТОВ «Корсунське»

Чернігівська обл., с. Григорівка,  
АФ «ім. Шевченко»

A1

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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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.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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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

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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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.

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: (096) 464–73–93
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

КОРЧУВАННЯ СТАРИХ САДІВ

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. Після

 Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. Після

Seppi Multiforst в роботі

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017. 

A1

Замовляйте передплату на електронну версію журналу «AgroOne» та 
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ВИРОБНИК ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

• Норії стрічкові від 20 до 100 т/год.
• Стрічкові, ланцюгові, зачисні транспортери від 20 до 100 т/год.
• Самопливне обладнання, труби, клапани, засувки.
• Галереї надсилосні, гравітаційні розподільники зерна.
• Нестандартні вироби за Вашими зразками.

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

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

(098) 558-67-02 • (099) 767-13-91 • (097) 937-90-67 
(0456) 34-48-22 • факс (0456) 34-44-40

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВАШОГО ЕЛЕВАТОРНОГО ТА САМОПЛИВНОГО ОБЛАДНАННЯ
ВИГОТОВЛЯЄМО НЕСТАНДАРТНІ ВИРОБИ ЗГІДНО ВАШИХ ЗРАЗКІВ АБО ЕСКІЗІВ

газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska
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Тел.:  (067) 614-19-49
факс:  (061) 42-20-37

E-mail: ktap@i.ua
www.ktap.com.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси 
• соломорізки

виробляє:

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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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

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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Свідоцтва ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 2225-966 Р від 
25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, ЗЗ 
№ 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р 

від 17.10.18, МК № 1130-627/Р від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18






