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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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Кожен з учасників збагатився інформацією з виступів учасників, 
пояснень менеджерів та друкованих рекламних матеріалів. Почу-
те і побачене наче і вклалось у голові, але це на перший погляд. 
А насправді пройде якийсь час і більшість з цього забудеться. Сто-
совно друкованих матеріалів, то, як кажуть, дай Бог, аби вдалось 
його перечитати та опрацювати бодай на чверть. І це не тому, що 
матеріали не цікаві, а тому, що у фермера немає часу ні вдень, ні 
вночі, бо він у безперервній круговерті проблем (а тут ще одну 
підкинули — оформляти сертифікати та дозволи на зберігання 
пального у каністрі). Постає питання, як зробити так, щоб більшість 
всього цінного матеріалу було використано.

Задаючись цим питанням, ми чотири роки тому вирішили ство-
рити друковане видання, яке б допомогло аграріям впроваджувати 
новації у агропромислове виробництво. Існує багато видань аграр-
ного напрямку - це відомі популярні журнали переважно науково-
го напрямку з великим об’ємом різноманітної інформації, а також 
чисто рекламні видання з короткою характеристикою рекламної 
продукції. Ми вирішили об’єднати рекламу продуктів і наукові ма-
теріали, наблизивши їх до нагальних потреб фермерів, спеціалістів. 
Публікація матеріалів провідних українських та іноземних вчених, 
кваліфікованих фахівців дозволяють глибше з наукової точки зору 
характеризувати переваги використання тих чи інших продуктів 
різних компаній, господарств та наукових праць. Однією з головних 
проблем ми виділяємо збереження родючості ґрунтів в умовах від-
сутності добрив. Це деструкція після збирання рослинних решток 
та посів сидеральних культур. Заходи з оздоровлення ґрунту, нові 
сучасні технології обробітку ґрунту, серії машин та комплексів, їх 
науковий супровід. Багато уваги приділяємо впровадженню висо-

копродуктивних і водночас недорогих систем живлення рослин, 
впровадженню точного землеробства на основі глибокого аналізу 
ґрунтів, листкових підживлень мікродобривами, стимуляторами та 
регуляторами росту рослин. Багато уваги приділяємо захисту рос-
лин від хвороб, шкідників та забур’яненості полів.

Автори наших публікацій — відомі вчені України та іноземні 
фахівці, досвідчені практики, діляться своїми знаннями та реко-
мендаціями. Ми молоді, але перспективні і амбітні. Наша мета 
— стати для Вас повсякденним помічником і порадником, щоб 
Ви відчували нагальну потребу долучитись до нашого видання і 
знаходити у ньому відповіді на питання, які Вас хвилюють. Для 
цього щомісячної публікації видання замало, тому ми розміщує-
мо матеріали у Фейсбук, спілкуємось з фермерами у Вайбері та в 
телефонному режимі. Таке оперативне спілкування допомагає, з 
одного боку, надавати конкретну методичну допомогу фермеру, а 
з іншого, - підібрати найбільш актуальні матеріали для публікації 
у виданні «AgroOne».

Я запрошую Вас використовувати ці можливості, обмінюва-
тись контактами, допомагаючи один одному, аби успішно вирі-
шувати головну нашу мету — підвищення ефективності роботи, 
застосовуючи нові технології, машини, якісні добрива, насіння, 
захист рослин тощо. Тож для тісної співпраці, виписуйте журнал 
«AgroOne», реєструйтесь у Фейсбук, спілкуйтесь у телефонному 
режимі та Вайбері.

Дякую організаторам заходу і присутнім  
за увагу до мого виступу.

З виступу Головного представника генерального інформа-
ційного партнера журналу «AgroOne» Миколи Іванчука

Шановне товариство!

Щиро дякую організаторам сьогоднішнього Дня поля 2019 - керівництву групи ком-
паній «UA Group» та ТД «Соєвий вік», і особисто його керівнику, пану Ушакову Олександру, 
адже завдяки ним ми маємо змогу ознайомитись з продуктами багатьох компаній-ви-
робників техніки, добрив, насіння с/г культур, засобів захисту рослин та інших новацій 
аграрних технологій, що вкрай необхідні для успішного ведення аграрного бізнесу.

Адже в умовах, коли в системі АПК відсутні науково-консультаційні центри при обласних, 
районних департаментах та методично-консультаційних служб системи «Держродю-
чість», лише такі заходи як Дні поля можуть дати необхідні знання, поради, пропозиції 
і т.п. щодо ведення аграрного бізнесу. Отже, усі новації ми можемо отримати в черговий 
раз з сьогоднішнього форуму. І ми отримали багато цінної інформації щодо усіх важливих 
проблем аграрного сектора економіки, що дозволяє розширювати наш кругозір, ознайом-
люючись з досягненнями у с/г машинобудуванні, агротехнологіях, селекції в насінництві та 
виробництві високопродуктивних сортів і гібридів с/г культур.
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A1

Результатом науково-виробничої діяльності співро-
бітників компанії «Agro.Bio» стало відкриття нового за-
воду в м. Чернігів з виробництва унікальної лінійки ви-
сокоякісних комплексних хелатних мікродобрив на базі 
гуматів, що містять макро- і мікроелементи. Це потужні 
органічні стимулятори росту сільськогосподарських куль-
тур, які активізують їх розвиток, що дозволяє підвищити 
врожайність до 40%, навіть при несприятливих погодних 
умовах (заморозки, посуха та ін.). Вони за своєю якістю 
НЕ поступаються кращим європейським аналогам, а навіть 
перевершують їх, зарекомендувавши себе як інноваційні 
продукти. І при цьому - ціна українська!

Продукція компанії «Agro.Bio» сприяла реєстрації 
20.09.2018 року досягнення в «Книзі Рекордів України» 
в номінації «Агропромисловий комплекс» - найвища вро-
жайність зерна. В результаті впровадження «Інноваційної 
технології вирощування сорго», розробленої у співпраці 
ТОВ «Науково-виробниче товариство «УКРСОРГО» з вироб-
ником мікродобрив «Agro.Bio» та участі компанії Cajo Inc., 
що володіє правом на реєстрацію в Україні гібридів сорго, 

які були включені в технологію вирощування, в с. Маківка 
(Рокитнянський р-н, Київська обл.) зафіксовано рекордний 
урожай зерна сорго «лат. Sorghum Bicolor» - 14,43 т/га.

Завод-виробник інноваційних продуктів «Agro.Bio» 
йде назустріч професійним аграріям, фермерам і просто 
тим, хто не мислить своєї діяльності без отримання гідного 
врожаю, бажаючи познайомитися з кожним з них, і допо-
могти в досягненні мети.

ОТРИМАЙТЕ 20% ЗНИЖКИ  
на весь представлений  
у продажу асортимент 
при реєстрації  
на сайті  
виробника  
добрив  
«Agro.Bio»!

ПІДВИЩІТЬ ВРОЖАЙНІСТЬ НА 40% НАВІТЬ ПРИ ЗАМОРОЗКАХ ТА ПОСУХАХ

Звертайтеся напряму до виробника!
Не пропустіть шанс значно підвищити врожайність та свої прибутки:

(093) 34-000-32, (098) 34-000-32 • https://agro.bio

Факт: у с. Маківка (Київська обл.) отримано рекордний урожай зерна сорго - 14,43 т/га.
«Рецепт» досить простий — мікродобрива вітчизняного виробника і за українською ціною.

Ви можете придбати їх зараз зі знижкою 20%!
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ГРОШІ  НА  ВІТЕР!   АЛЕ  ВИБІР  Є  ЗАВЖДИ!
Навіть золоті розсипи - Дивись в корінь! - Не завжди доречні 

на полі. Щоб був високий і якісний урожай мало посіяти в здорову 
землю сильне насіння, мало їх удобрити основними мінеральними 
і органічними добривами і забезпечити самий передовий захист! 
Фото кукурудзи дуже красномовні! На фото 1, 2 внесено майже 
все під кукурудзу - і попередник соя! Але якщо додати 3-7 л/га, в 
яких 120 діючих речовин на гектар, легкодоступних і потрібних 
згідно Закону Лібіха і з урахуванням особливості культури, що і 
дали на іншому полі – фото 3, 4, більш бідному і з меншим агрофо-
ном - як то кажуть, тут коментарі зайві. І краще починати раніше - з 
обробки залишків попередника та інокуляції і інкрустації насіння 

перед посівом - застосовувати АБК, в якому найчистіші діючі речо-
вини без шкідливих домішків чи залишків, і оптимальна їх концен-
трація у незамінний кількості – фото 5. Після сходів озимих культур 
– також важлива функція АБК – по листу - активізація кущення зер-
нових, створення розетки ріпаків, накопичення цукрів та вільних 
пролінів для перезимівлі озимих без втрат. А перед посівом – ще 
раз передивитись статтю Л.В. Фадєєва «Что мы сеем?», яка була 
опублікована у журналі «AgroONE» №1 (3)/2016 р.

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

1, 2 - Без АБК 
на різних полях. 
22. 08. 2019 р. 
3,4 - з АБК.  
22. 08. 2019 р.
5. Агрофон однако-
вий. 16.10.2018 р.1 2 3 4 5

A1
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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 К6 – 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

A1
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У часниковій, як і у будь-якій аграрній темі, завжди 
потрібно вміти вчасно переорієнтуватися, якщо цього 
вимагає ринок. Моя професійна думка така: середнім 
фермерським господарствам, які займаються часни-
ком, необхідно спробувати тимчасово відійти від ви-
рощування товарного часнику. Адже сьогодні продати 
товарний часник все складніше, а тим більше зароби-
ти на ньому. Причиною тому є цінова політика дрібних 
дачників-городників, які, як не дивно, вирощують 90% 
всього часнику в Україні, так як вони в сезон збирання 
просто обвалюють ринок своїми ціновими пропозиція-
ми. Адже такі «горе-бізнесмени» не враховують ні вар-
тість свого посадкового матеріалу, ні особисту працю, ні 
навіть найдорожче - свій особистий час. Боротися з цим 
неможливо, так як кожен сам собі господар і продає 
власну продукцію як і коли захоче. Тому і виникла необ-
хідність тимчасової переорієнтації часникового бізнесу. 
Я маю на увазі вирощування проміжного посадкового 
матеріалу - однозубки з повітряної цибулини часнику.

Ринок однозубки активно розвивається як в нашій 
країні, так і за її межами. Та й що може бути краще тако-
го виду посадкового матеріалу, як однозубка. Тільки ви-
моги цього ринку дуже жорсткі і правильні - однозубка 
повинна бути вирощена з ліцензованої воздушки, яка 
гарантує чітку відповідність певному сорту. Зарубіжний 

покупець, який отримав суміш однозубки різних сортів 
для посіву, навряд чи буде мати справу надалі з Укра-
їною. Та й взагалі, зі 100-гривневої воздушки, яка за-
полонила Україну своєю пропозицією від всіляких «го-
ре-насіннєводів», буде тільки нульовий результат.

Ми ж працюємо з сортами часнику Ірен і Дюшес, з 
усіма необхідними насіннєвими документами. На сьо-
годні нами напрацьовані технології по вирощуванню 
якісної однозубки, в тому числі експортного варіан-
ту, і ми пропонуємо фермерам весь шлях від нашого 
насіння через супровід в вирощуванні, а також збуті, 
пройти разом з нами. Економіка тут дуже проста. З 70 
гривень, витрачених на наше сертифіковане насіння 
воздушки, реально отримати 2500 гривень від прода-
жу вирощеної однозубки.

Паращенко Сергій Вікторович,  
автор та оригінатор сорту

www.organicpro.com.ua
099 356-11-37, 067 560-04-90

РЕАЛІЇ ЧАСНИКОВОГО БІЗНЕСУ
A1
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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

Соняшник сьогодні – це майже гарантований високий при-
буток для українського аграрія і можливість суттєво підтягнути 
загальні показники рентабельності по господарству. Особливо 
на півдні України, де «квітка сонця» на даний час перебуває в 
статусі чи не єдиної високомаржинальної культури. Однак ми 
недарма вжили слово «майже», оскільки у фінансово успішно-
го соняшнику не бракує ворогів та загроз, починаючи від вовч-
ка і завершуючи посухою. Саме тому селекціонери Всеукра-
їнського наукового інституту селекції (ВНІС) зосередили свої 
зусилля на створенні гібридів соняшнику, стійких до нових рас 
вовчка соняшникового, хвороб та стресів, а також підготували 
для українських аграріїв високопродуктивні гібриди соняшни-
ку, стійкі до гербіцидів.

Новинками 2020 року на ринку насіння соняшнику стануть 
високоврожайні гібриди соняшнику Євро, Амато та Лайм від 
Всеукраїнського наукового інституту селекції.

Гібрид Євро можна назвати флагманом нової лінійки. З са-
мої його назви можна здогадатися, що цей гібрид, призначений 
для вирощування за ІМІ-технологією, тобто, має стійкість до Єв-
ро-Лайтнінгу та інших гербіцидів групи імідазолінонів. Це вод-
ночас простий гібрид, стійкий до більшості стресових факторів, 
і поза сумнівами він придатний для вирощування у всіх кліма-
тичних зонах України, передусім у Степу, - пояснює співвласник 
та провідний селекціонер компанії ВНІС Ярослав Парій.

Євро – це ранньостиглий гібрид соняшнику, вегетаційний 
період якого становить 100-105 днів. Себто, за сприятливих 
кліматичних умов він навіть може використовуватися у пож-
нивних посівах. Хоча головне його спрямування – отримання 
високих врожаїв у якості основної культури. На випробуваль-
ному полі у Бершадському районі Вінницької області 2018 
року було зібрано 4,7 т/га! Ясна річ, при цьому було цілковито 
дотримано рекомендованої технології вирощування. До речі, 
рекомендована густота сівби становить 50-55 тисяч у Степу та 
55-60 тисяч – у Лісостепу.

- Такі гібриди як Євро потребують належного до себе став-
лення – так само, як гібриди усіх відомих світових виробників. 
Зокрема, більшу увагу варто звертати на потребу у фунгіцид-
них обробках цієї культури, а також рекомендованим є внесен-
ня боровмісних та сірковмісних добрив, - стверджує Ярослав 
Федорович.

Гібрид Євро розрахований на внесення до 1,2 л/га Єв-
ро-Лайтнінгу без якихось застережень та пригнічення. Це дає 
змогу цілковито виключити загрозу ураження вовчком та по-
яву несумісного з високим врожаєм забур’янення посівів, що 
часто стає на заваді нормальному вирощуванню соняшнику по 
всій Україні. Ярослав Парій виділяє наступні ключові переваги 
гібриду Євро:

1) Унікальна стійкість до посухи, що є характерною рисою 
більшості гібридів соняшнику ВНІС.

2) Напівпохиле розташування кошика, що з одного боку 
захищає його від палючого сонячного проміння, а з іншого – 
запобігає розвитку грибкових захворювань за вологої погоди.

3) Висока стійкість до цілої низки інших стресових факторів. 
Передусім до полягання, фомопсису, іржі, а також до осипання, 
несправжньої борошнистої роси, різних гнилей та ін.

4) Подвійний захист від вовчка соняшникового – окрім стій-
кості до гербіцидів групи імідазолінонів, гібрид Євро має гене-
тичну стійкість до 7 рас вовчка соняшникового.

Не менш цікавим є гібрид Амато - еволюційна новинка на 
ринку насіння соняшнику. Окрім стійкості до гербіцидів, що 
містять трибенурон-метил, а також високої посухостійкості, гі-
брид соняшнику Амато толерантний до А-G рас вовчка соняш-
никового, характеризується високою стійкістю до грибкових 
захворювань кошика і листя. Амато відзначається високою за-
пиленістю кошика. Його вегетаційний період становить до 120 
днів, а потенціал врожайності – 5,4 т/га. При цьому середня 
врожайність впродовж років випробування зафіксована на 
рівні 3,9 т/га, що виглядає вельми солідним показником.

На запити аграріїв, які дотримуються класичної технології 
вирощування соняшнику, але мають загрозу враження посівів 
вовчком соняшниковим, науковці ВНІС створили новий висо-
коврожайний та стабільний гібрид Лайм - стійкий до A-G+ рас 
вовчка соняшникового.

Лайм вирізняється високою адаптивністю до різних умов 
вирощування, забезпечує високу та стабільну врожайність в 
умовах посухи. Ранньостиглий гібрид, 105 днів період вегета-
ції, з високим вмістом олії – 50-52%. Лайм має дуже високу 
стійкість до іржі, фомопсису, несправжньої борошнистої роси, 
білої та сірої гнилей. За роки випробування середня врожай-
ність Лайму зафіксована на рівні 3,8 т/га, потенціал врожайно-
сті гібриду до 5,8 т/га.

Хотілося підкреслити успішність нових гібридів, котрі фер-
мери вже встигли випробувати в товарних посівах в 2019 році 
– Шенон та Фолк. Це гібриди соняшнику стійкі до гербіцидів, 
що містять трибенурон-метил у нормі внесення до 50 г препа-
рату на гектар та мають високу посухостійкість.

Шенон вирізняється стабільною високою врожайністю та 
максимальною виповненістю кошика, має генетичну стійкість 
до 7 рас (A-G) вовчку соняшникового (Orobanche cumana).

Своєю чергою інтенсивний гібрид Фолк характеризується 
відмінною стійкістю до несправжньої борошнистої роси. Та-
кож Фолк володіє стійкістю до шести рас вовчку, що дає змогу 
поєднувати різні рівні захисту від цієї справдешньої напасті, 
котра буквально тероризує південні та східні регіони України. 

Шенон та Фолк ранньостиглі гібриди з вегетаційним періо-
дом до 110 днів. Обидва гарно показали себе протягом періо-
ду вегетації в товарних посівах.

Наголосимо, що усі представлені новинки гібридів соняшнику 
ВНІС належать до лінолевого типу і забезпечують олійність на 
рівні не нижче, аніж 50%.

Таким чином, лінійка гібридів соняшнику Всеукраїнського 
наукового інституту селекції сьогодні нараховує вже більше 18 
гібридів. Більшість з них – є знаними у всіх кліматичних зонах 
України, забезпечуючи високу рентабельність виробництва 
завдяки високій врожайності у поєднанні з широким спектром 
ознак стійкості. Зокрема, це давно відомі гібриди Атілла, Укра-
їнське сонечко, Заграва, Армагедон, Карлос 105, Карлос 115 та 
інші. Наголосимо, що ключовою перевагою введення до струк-
тури посівів гібридів соняшнику Всеукраїнського наукового ін-
ституту селекції є їх більш висока рентабельність вирощування. 
По-перше, завдяки високій стійкості до стресів, а по-друге, на-
багато нижчій вартості самого посівного матеріалу. Хоча остан-
ній фактор у випадку з гібридами ВНІС не є визначальним – їх 
врожайність у промислових посівах за дотримання технології 
є аналогічною до показників найвідоміших світових брендів.

ТОВ «ГРААЛЬ АГРО»

ЗІРКОВА П’ЯТІРКА СОНЯШНИКУ
A1
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AgriTecno — іспанська компанія, що 
спеціалізується на формуванні й вироб-
ництві власних біостимуляторів, які мі-
стять різний склад для обробки рослин 
і ґрунту з метою підвищення родючості 
ґрунту, врожайності, якості та толерант-
ності до абіотичних стресів. Біостиму-
лятори AgriTecno є доповненням до за-
гальних програм підживлення й захисту 
сільськогосподарських культур. Викори-
стання їх спільно з добривами та фунгі-
цидами дозволяє збільшити врожайність 
і повернути фермерам їх інвестиції (ROI). 
Біостимулятори AgriTecno призначено 
для розв’язання проблем фермерів у ви-
рощуванні сільськогосподарських куль-
тур. Створені на основі досвіду компанії в 
розробці добрив, знань, отриманих у ході 
досліджень і від науково-дослідних цен-
трів, а також завдяки багаторічній роботі 
в різних країнах по всьому світу.

Серед лінійки продуктів AgriTecno 
— Fertigrain Foliar, який було розробле-
но спеціально для зернових і сільсько-
господарських культур, що потребують 
високого рівня NPK для виробництва 
високоякісного насіння. Його розроблено 
на основі сировини, що містить амінокис-
лоти й інші активні органічні сполуки, от-
римані внаслідок бродіння. Цю сировину 
було обрано як основну через її корисну 
діяльність щодо мобілізації поживних ре-
човин і зняттю стресу, що дуже важливо 
для таких сільськогосподарських культур, 
як зернові та ріпак.

Основні амінокислоти, що входять до 
складу в Fertigrain Foliar, — це глутаміно-
ва й аспарагінова кислоти, які координу-
ють рослинний метаболізм азоту, зокрема 

його поглинання, асиміляцію та мобіліза-
цію в насінні ріпаку. Глутамінова кисло-
та — ключова амінокислота для культур, 
які потребують високого рівня азоту, бо 
це перший продукт поглинання азотних 
добрив. Вона регулює виробництво ком-
понентів клітини (білки, хлорофіл, фер-
менти), які мають вирішальне значення 
для формування листка й збільшення 
біомаси, що істотно активує фотосинтез 
і контролює виробництво насіння ріпаку. 
Обробка ріпаку Fertigrain Foliar забезпе-
чує насіння амінокислотами, які потрібні 
для оптимального росту, допомагаючи 
рослині будувати нові тканини й краще 
вегетувати. На додаток до амінокислот 
Fertigrain Foliar містить складну суміш ак-
тивних речовин, які також беруть участь у 
його біостимуляційному ефекті.

Зіткнувшись з багатогранним скла-
дом, компанія AgriTecno вирішила прове-
сти дослідження, аби зрозуміти механізм 
дії Fertigrain Foliar, і провела генетичне 
дослідження з Політехнічним Універ-
ситетом Валенсії. Результати показали, 
що гени, пов’язані з ефективністю ви-
користання азоту, були відрегульовані 
Fertigrain Foliar, що означає ефективні-
ше засвоєння азоту активуванням його 
транспортування в рослинах. Fertigrain 
Foliar також показав збільшення кількості 
генів, що захищають рослину від еколо-
гічних стресів. Цей ефект Fertigrain Foliar 
було підтверджено на експерименталь-
них випробуваннях у поле і фермерсь-
кими спостереженнями. Fertigrain Foliar, 
крім того, містить базовий сировинний 
матеріал, що корисний для ріпаку, до яко-
го входять мікроелементи (цинк, марга-

нець, бор, залізо, мідь, молібден і кобальт), 
які є в невеликій кількості для підвищен-
ня метаболізму рослин і фотосинтезу.

Компанія AgriTecno рекомендує на 
ріпаку комбінувати Fertigrain Foliar з 
регулятором дефіциту бору — Tecnokel 
Amino B. Ріпак олійний дуже чутливий 
до дефіциту бору, що може призвести до 
зменшення розміру листя й активності 
фотосинтезу, розтріскування стовбурів 
і зменшення цвітіння, що в підсумку 
призводить до зниження врожайності. 
Бор відіграє важливу фізіологічну роль 
у формуванні та в структурній цілісності 
клітинної стінки, що впливає на клітинний 
розподіл. Зона росту рослин — меристема, 
квітка, пилкова трубка, насіння — харак-
теризується інтенсивним поділом клітин 
і вимагає високого рівня вмісту бору для 
нормального розвитку, тканини рослини 
дуже чутливі до його виснаження. На жаль, 
бор дуже пасивний і, як правило, утворює 
нерухомий комплекс, особливо в ксилемі 
трубки, яка «керує» його транспортуван-
ням до найважливіших органів рослин. 
Низька рухливість бору викликає симпто-
ми його дефіциту й призводить до сильної 
затримки росту. Рішенням є забезпечення 
бором безпосередньо тих зон, які потре-
бують його, шляхом листкових підживлень.

Tecnokel Amino B спеціально розро-
блено для розв’язання проблеми дефіци-
ту бору й створено в комплексі бору з ор-
ганічними молекулами. Така комбінація 
(технологія FASTB) посилює транспорту-
вання бору в рослині, запобігаючи його 
іммобілізації в ксилемі трубки й дозволя-
ючи транспортування по флоемі. Tecnokel 
Amino B відрізняється від звичайної солі 
бору своєї високою рухливістю завдяки 
технології FASTB. 

Компанія AgriTecno пропонує біости-
мулятори для ріпаку й інших сільського-
сподарських культур.

В Україні підібрати повний спектр до-
брив Вам допоможуть фахівці компанії 
Торговий Дім «Лемберг» — ексклюзивний 
дистрибутор.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ
Глутамінова кислота

Аспарагінова кислота
Мікроелементи

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ
Технологія FASTB  

Бор + органічна молекула

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОСТИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ  
РОСТУ Й ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ РІПАКУ

РІПАК — ЦЕ КВІТУЧА ЖОВТИМИ КВІТКАМИ ОЛІЙНА РОСЛИНА РОДУ КАПУСТА РО-
ДИНИ BRASSICACAE — ХРЕСТОЦВІТНІ АБО КАПУСТЯНІ. ЙОГО ВИРОЩУЮТЬ ДЛЯ ХАРЧУ-
ВАННЯ ЛЮДИНИ (ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОГО МАСЛА Й ОВОЧІВ), КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН 
(ПРОТЕЇНИ) І ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ. ЧИННИКИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ФАЗУ НА-
ПОВНЕНОСТІ НАСІННЯ, ТАКІ ЯК ПОСУХА, ХВОРОБИ АБО РАННЯ ДЕСИКАЦІЯ, МОЖУТЬ 
ЗМЕНШИТИ КОНЦЕНТРАЦІЮ ОЛІЇ В НАСІННІ. РІПАК ВИМАГАЄ ПРАВИЛЬНОЇ ПРОГРА-
МИ ПІДЖИВЛЕННЯ, ВКЛЮЧНО З АЗОТОМ І СІРЧАНИМИ ДОБРИВАМИ. У РІПАКУ ПОТОЧ-
НИЙ ФОТОСИНТЕЗ МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ ВИЗНАЧАЄ ПРОЦЕС НАПОВНЕННЯ НАСІННЯ.

A1
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Аналогічним чином паралізуються і 
природні процеси циркуляції вологи і по-
вітря у ґрунті, в тому числі, в зоні заляган-
ня коренів. Ще півбіди, якщо мова йде про 
ділянки, розташовані в зоні, де випадає 
велика кількість опадів - якась частина во-
логи до коріння все одно потрапить. Але 
якщо вести мову про роботу в кліматич-
них умовах більшої частини регіонів Укра-
їни, то можна говорити, що через ущіль-
нення ґрунту навіть та невелика кількість 
опадів, яка випадає, впевнено множиться 
на «нуль».

В ідеалі правильна циркуляція воло-
ги в ґрунті виглядає наступним чином. 
Опади проникають у верхні шари, до-
помагаючи засвоювати корисні речови-
ни корінням рослин. На певному етапі 
вони потрапляють в нижні шари ґрунту, 
зближуючись з підземною вологою. В 
результаті створюється повністю воло-
ге і, до того ж, аероване середовище, в 
якому сприятливо себе відчуває так зва-
на біота - ґрунтові черв’яки і мікроорга-
нізми, які «відповідають» за родючість 
землі. Коренева система рослин вільно 
отримує і засвоює необхідні речовини, 
що в підсумку благотворно позначаєть-
ся на врожайності. Якщо кількості опадів 
недостатньо, рослина реагує на це логіч-
ним чином - розвиває кореневу систему 
вглиб, в пошуках підземної вологи.

Ущільнення в ґрунті порушують всю 
цю красу, створивши майже неперебор-
ну перемичку і для коренів рослин, і для 
вологи. Опади осідають у верхніх шарах, 
швидко випаровуються, і майже не прино-
сять ніякої користі. У свою чергу, коріння 
не здатні пробитися до підземної вологи, 
а та, відповідно, не потрапляє наверх. У 
підсумку виходить справжнє «замкнене 
коло», яке вкрай негативно позначається 
на врожайності.

Ще один мінус подібної ситуації - упо-
вільнене розкладання рослинних залиш-
ків у ґрунті. Без доступу до вологи і пові-
тря, вони буквально захороняются в землі, 
не віддаючи в потрібний термін макро- і 
мікроелементи. Відповідно, страждають і 
біота, і родючість ґрунту.

Настільки тривалий вступ нам знадо-
бився для того, щоб аргументовано пояс-
нити стрімкий розвиток технології верти-
кальної обробки ґрунту спочатку в США і 
Канаді, а після цього - і в інших країнах 
світу, в тому числі і в Україні. За допомо-
гою агрегатів для вертикальної обробки 

ґрунту фермерам вдалося, не втрачаючи 
в продуктивності, забезпечити виконання 
цілого ряду завдань.

ПЕРШЕ - створення вертикальних роз-
ламів і тріщин в ґрунті, крізь які полегшу-
ється потрапляння до кореневої системи 
майбутніх посівів достатньої кількості во-
логи і повітря. Інакше кажучи, якісно зла-
мати ту саму «перемичку».

ДРУГЕ - після багаторазового засто-
сування технології вдалося сформувати 
ґрунт з нормальною крихкою структурою, 
в якому природним чином здійснюються 
процеси циркуляції вологи і повітря, пра-
цює біота і зберігається природна родю-
чість ґрунту. Тобто, створити ідеальні умо-
ви для розвитку кореневої системи рослин.

ТРЕТЄ - налагодити оптимальне по-
дрібнення пожнивних залишків, їх якісне 
перемішування з ґрунтом, швидке розкла-
дання, і, як наслідок, - підвищення кілько-
сті корисних для рослин речовин в ґрунті.

І, нарешті, регулярне застосування агре-
гатів для вертикальної обробки ґрунту 
дозволяє домогтися формування ідеаль-
ного посівного ложа або безпосередньо 
після проходу по стерні, або, в крайньому 
випадку, після проходу передпосівного 
культиватора.

Як працює сучасний інноваційний агре-
гат для вертикальної обробки ґрунту?

Зазвичай він оснащений такими робочи-
ми органами, як, наприклад, дискові ножі, 
які не мають або майже не мають кута ата-
ки, а розташовані фактично вертикально 
по відношенню до поверхні ґрунту. Це доз-
воляє саме не зрізати верхній шар ґрунту, 
а здійснювати технологічно правильну 
вертикальну обробку з подрібненням і 
перемішуванням пожнивних залишків з 
ґрунтом. Це досягається також завдяки 
специфічній формі дисків і особливим 
щербинам, які захоплюють і зрізають 
пожнивні залишки до потрібної довжини. 
Різні переміщення ґрунту і змішування 
пожнивних залишків досягаються шляхом 
налаштування кута атаки дискових бата-
рей від 1 градуса (максимальне утримання 
пожнивних залишків) до 5 градусів (макси-
мальне переміщення ґрунту з пожнивними 
залишками). Це дозволяє не «розмазува-
ти» землю, проводячи виключно рівну об-
робку. Як правило, єдина робоча глибина 
по всій ширині захоплення агрегату до-
сягається постійним гідравлічним тиском, 
створюваним трактором для послідовного 
подрібнення пожнивних залишків і це ви-

ключає необхідність додавання або вида-
лення додаткової механічної ваги.

Агрегати для вертикальної обробки 
ґрунту зазвичай мають два ряди робочих 
органів, що дозволяє забезпечити якісне 
розрізання післяжнивних залишків та пе-
реміщення ґрунту. Другий ряд в разі необ-
хідності проходить необроблені смужки 
ґрунту, після робочих органів переднього 
ряду. Це забезпечує дотримання єдиної 
глибини обробки без ущільнення зон по-
сіву, необхідних для послідовного роз-
витку сходів. Під час цього процесу, ґрунт 
і пожнивні залишки відриваються від по-
верхні і за допомогою жолобчастих лопа-
тей підштовхуються до наступного етапу 
вертикальної обробки ґрунту. Поки ґрунт 
і пожнивні залишки швидко переміща-
ються, чітке розташування дискових но-
жів прибирає борознування і грядоутво-
рення, залишаючи гладку поверхню поля 
для подальшої роботи.

У свою чергу зубчасті колеса інтенсив-
но перемішують ґрунт і пожнивні залиш-
ки, розламують великі грудки і фіксують 
пожнивні залишки на поверхні ґрунту. Це 
дозволяє захистити пожнивні залишки 
від здування вітром або змивання дощем 
і забезпечити швидке розкладання пож-
нивних залишків з метою подальшого під-
вищення родючості ґрунту. Крім того, від-
бувається подрібнення тих ділянок ґрунту, 
які зазнали недостатньої обробки.

На завершення вертикальної обробки 
ґрунту конструкція агрегату передбачає 
наявність агресивного котка, який підчи-
щає роботу трьох попередніх секцій і в 
більшості випадків забезпечує ідеальне 
посівне ложе.

В результаті, як вже згадувалося, фер-
мер досягає відразу кількох цілей: зни-
щення ущільнень ґрунту, формування 
його нормальної структури, забезпечен-
ня кореневої системи рослин вологою 
і підвищення ефективності засвоєння 
ними корисних речовин, прискорен-
ня розкладання пожнивних залишків і 
створення ідеального посівного ложа.

Слід розуміти, що якою б досконалою не 
була технологія, а також конструкція агре-
гату, досягти бажаних результатів можна 
лише при правильному і регулярному за-
стосуванні системи вертикальної обробки 
ґрунту. Тобто, потрібно розуміти, що це 
ціла продумана система, а не епізодичний 
технологічний елемент.

Іван Бойко

Урожайна «вертикаль»
Вертикальна обробка ґрунту - це технологія, яка довела свою спроможність насамперед за океаном - в США і Канаді. 

Свого часу - кілька десятків років тому - тамтешні фермери зіткнулися зі знайомою нам не з чуток проблемою - пере-
ущільненням ґрунту. Природне захоплення потужною і важкою колісною технікою і регулярне застосування відвальної 
оранки призвели до того, що значна частина полів виявилась фактично непридатною для нормального розвитку посівів 
сільгоспкультур. Що це означає? Ґрунтовий шар на таких полях нагадує листковий пиріг, в якому прошарки нормального 
за структурою ґрунту чергуються з важкопрохідними для коренів рослин перешкодами зі спресованого ґрунту. Це призво-
дить до того, що коріння молодих рослин, втупившись в ущільнену «підошву», шукають більш «легких шляхів», розвиваю-
чись не вглиб, ближче до ґрунтової вологи, а в сторони.

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

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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Фермери щороку стикаються з однією і тією ж пробле-
мою - як вигідніше реалізувати своє рідне зерно, вироще-
не нелегкою повсякденною працею.

Є безліч варіантів вирішення питання з вирощеним 
зерном, але самим раціональним є його обробка власни-
ми зусиллями.

Очищення і сушка зерна так само важливі, як і 
його вирощування.

Сушка зерна в його собівартості займає найважливі-
ше місце. Посудіть самі: майже половина всього доходу 
від виробленого зерна закладена саме в його сушінні. 
Продати очищене і висушене зерно набагато вигідніше, 
ніж сире.

Компанія B2B-Agro виробляє теплогенератори, які 
призначені для отримання гарячого повітря в процесі зго-
ряння твердого палива.

Зерносушарка на твердому паливі дасть Вам мож-
ливість: 

- сушити зерно на будь-якому виді твердого палива;
- швидко запустити Ваш об’єкт;

- отримати високу продуктивність і якість сушіння;
- знизити собівартість сушіння.
Альтернатива для сушіння зерна - це зерносушар-

ки з теплогенераторами.
Також приєднуємо до зерносушарки наші тепло-

генератори, пропонуємо зерносушарки під наявні у 
клієнтів теплогенератори.

Як висушити зерно 
не «висушуючи» власні кишені

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168 

тел. +38 (096) 116 99 99,  
+38 (095) 116 99 99,  
+38 (093) 116 99 99.  

E-mail : pk@b2b-agro.com,  
http://www.b2b-agro.com 

МОДУЛЬНІ ЗЕРНОСУШАРКИ  
    ПОЛЕКСДРАЙ ЦЕ:

  економія палива; 
  окупність за 2 місяці сушки;
  швидка доставка і монтаж;
  корпус з нержавійки;
  автоматика  

 Schneider Electric;
  гарантія 2 роки.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
A1
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Світові обсяги споживання електричної 
енергії неупинно зростають. Так у 2018 р. її 
використання зросло на 2,3% у порівнянні 
з попереднім. За даними Міжнародного 
енергетичного агентства на 2030 р. про-
гнозується споживання 33,4 трлн кВт*год., 
а у 2050 р. – 41,3 трлн кВт*год. 

Україна теж не відстає від світових тен-
денцій. Станом на кінець 2018 р. виробни-
цтво електроенергії в державі зросло на 
2,5%. Що не може не тішити – все більших 
обертів набирає використання відновлю-
ваних джерел енергетики як серед побуто-
вих споживачів, так і в промисловості.

Наша компанія протягом останніх 4 
років в різних напрямках допомагає за-
робляти та заощаджувати, використовую-
чи енергію Сонця.

ЗРОШУВАННЯ НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ
Системи автономного водопостачан-

ня та зрошування на сонячній енергії від 
AlMax Solar дозволяють здійснювати зро-
шення сільгоспугідь водою зі свердловин, 
криниць або відкритих водойм там, де 
відсутні мережі електропостачання. Си-
стеми сумісні з будь-якими насосами з 
асинхронними двигунами.

Сонячні системи зрошування пра-
цюють вдень, коли світить сонце. Вони є 
повністю автономними та не потребують 
обслуговування чи присутності людини. 
Обладнання, що входить до складу систем 
(фото-модулі та перетворювачі частоти 
АВВ) є високоефективним та надійним.

Окупність за рахунок економії палива 
для генератора настає вже за 4 сезони 
використання. Щоденно Ви будете мати 
більше 8 годин ефективної роботи та 83% 
економії пального генератора!

СОНЯЧНА ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Сонце може працювати в промисло-
вості і сільському господарстві. За допомо-
гою геліотермальних установок сонячне 
тепло можна використовувати у виробни-
чих процесах, де потрібно нагрівати рідкі 
або газоподібні робочі середовища до тем-
ператур 60-80°C, або, де необхідно пере-
грівання охолоджених теплоносіїв для їх-
нього подальшого нагрівання понад 100°C.

Геліосистеми можуть використовувати-
ся для підігріву води для мийних ліній на 
бутилюванні, для низькотемпературної па-
стеризації харчової продукції, підтримання 
температурного режиму в інкубаторах, під-
тримання високих температур в сушильних 
камерах, підігріву води для мийки худоби 
та нагріву технологічних середовищ для 
протікання хімічних процесів.

Застосування геліосистем в промисло-
вості забезпечує підприємствам до 70% 
економії енергоносіїв! Проста інтеграція 
в будь-яку технологічну схему з мініму-
мом необхідного обладнання гарантує 
низькі початкові інвестиції, які окупляться 
вже за 3 роки!

ЩО ТАКЕ «ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ»?
«Зелений тариф» – це спеціальні 

фінансові умови, що дозволяють приват-
ним домогосподарствам ставати учасни-
ками національного Енергоринку і не тіль-
ки споживати, але й продавати вироблену 
домашніми сонячними електростанціями 
електроенергію в електромережу загаль-
ного користування.

При цьому ціна, за якою домогоспо-
дарства можуть продавати електроенер-
гію, більше ніж в 3 рази перевищує ціну, 
за якою вони її купують для своїх потреб 

– 5,54 грн/кВт/г (продаж) проти 1,68 грн/
кВт/г (купівля).

«ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ»  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

В Україні «зелений тариф» для під-
приємств дозволяє продавати сонячну елек-
тричну енергію Енергоринку за спеціальни-
ми цінами: 0,15€/кВт для наземних станцій 
та 0,16€/кВт для станцій, що розміщені на 
дахах промислових підприємств, офісних 
чи адміністративних будівель.

Тарифи на викуп електроенергії за 
«зеленим тарифом» гарантовані держа-
вою до 2030 року і зафіксовані в законі 
України «Про електроенергетику».

На сьогоднішній день сонячна елек-
тростанція під «зелений тариф» є однією 
з найбільш вигідних інвестицій для під-
приємців, що володіють достатньою кіль-
кістю незадіяних площ.

Підключення потужної мережевої со-
нячної електростанції до «зеленого тари-
фу» – непростий процес, як з технічної, так 
і організаційної та юридичної точок зору.

Наші спеціалісти готові повністю взя-
ти на себе всі аспекти створення нового 

енергетичного бізнесу для Вас:
• спроектувати мережеву станцію у 

відповідності до всіх вимог наглядових 
органів;

• підібрати та поставити повний ком-
плект обладнання, починаючи від фото-
модулів та інверторів, і закінчуючи крі-
пленнями та роз’ємами;

• здійснити монтаж обладнання на те-
риторії замовника;

• виконати запуск та наладку станції;
• супроводжувати процес юридичного 

оформлення підключення на всіх етапах.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
ВІДДАЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ

Встановлення автономної станції 
– ідеальне рішення, якщо підключення 
споживачів до загальної електромережі 
ускладнене. Такі станції відрізняються від 
мережевих наявністю акумуляторів і кон-

тролерів заряду. Для споживачів, що пра-
цюють тільки влітку, немає необхідності в 
установці дублюючих джерел електрое-
нергії. Для споживачів, що працюють ці-
лий рік, рекомендується використання ду-
блюючих джерел (бензиновий генератор, 
вітрогенератор і т.д.). Автономна електро-
станція може бути використана як у про-
мисловості, так і для побутових потреб.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  
ТОРГОВИХ ТОЧОК

Автономні станції на постійному 
струмі – чудове рішення для енергопо-
стачання торгових точок. Для установки 
такої станції Вам не потрібно погоджу-
вати об’єкт з постачальником електро-
енергії та підписувати договори, Ви про-
сто купуєте обладнання і встановлюєте 
його. А використання систем постійного 
струму знизить втрати на перетворенні. 
Завдяки рішенням компанії AlMax Solar, 
Ви зможете встановити торгову точку в 
будь-яко му місці, не прив’язуючись до іс-
нуючих електромереж.

Тож дозвольте Сонцю заробляти  
замість Вас вже сьогодні!

ВАША ЕНЕРГЕТИЧНА  
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

almax-solar.com.ua • almax.solar@gmail.com • almax-solar.shop
м. Херсон, пр. Ушакова 4-А  +38 (050) 800-51-87 • м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського 126-Б +38 (067) 957-61-61
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КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ 
 УНІВЕРСАЛЬНИЙ

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 
A1
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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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З кожним роком, використання систем контролю висіву, 
набуває все більшого розповсюдження, як на просапних, так 
і на зернових сівалках. Багато аграріїв не перший рік засто-
совують системи контролю висіву «RECORD» для забезпе-
чення якісного посіву і отримують 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 наступних 
відхилень в їх роботі:

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 (скупчення в 

бункері);
- не надходить насіння або добрива в розподільник (зали-

пання котушки дозатора або 
несправність привода дозатора);

- часткова або повна механіч-
на деформація чи пошкодження 
насіннєпровода;

- зменшення потоку повітря 
від турбіни сівалки;

- часткове або повне пере-
криття виходів розподільника;

- змістилася на валу або 
пошкоджена котушка дозатора;

- наявність сторонніх пред-
метів в котушці дозатора та 
інше.

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 висівного 
диска та інше);

• несправний технічний стан висівних апаратів сівалки 
або їх приводів;

- не відрегульовані скидачі насіння («двійники» і «пропуски»);
- невідповідна кількість отворів в висівних дисках або їх 

розмір;
- неправильно встановлене передаточне співвідношення 

зірочок в коробці сівалки;
- недостатня або надмірна сила вакууму;
- закінчилось насіння та інше.
Завдяки системам контролю висіву «RECORD» можна:

- вчасно виявити навіть незначні відхилення в роботі сівалок;
- впевнено сіяти в нічний час (дотримання  

     рекомендованих строків);
- зменшити кількість обслуговуючого  

     персоналу при посіві;
- уникнути зайвих витрат часу та насіння  

     на перевірку роботи сівалок;
- в будь-який час перевірити роботу  

     механізатора (напрацьована  
     статистика) і інше.

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.

газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska
A1
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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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WWW.AGROPORT.UA

АГРОПОРТ 
СХІД ХАРКІВ 
2019

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

XII Агропромислова виставка та форум
АГРОПОРТ Схід Харків
10–12 жовтня 2019
Міжнародний аеропорт «Харків»
 (057) 766-55-43, (050) 301-88-55

Реєстрація відвідувачів: 
t.me/AgriEventBot

200 компаній-учасників7 000 відвідувачів17 000 м2 виставки 100 спікерів
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- Що таке відвал плугу Текрон?
- Це звичайний інструмент, який вста-

новлюється замість звичного сталево-
го. Робота плуга відбувається саме так, 
як зі звичними відвалами, проте текрон 
забезпечує такі переваги:

- дуже низький коефіцієнт тертя;
- дуже висока зносостійкість;
- повна відсутність налипання ґрунту 

на відвал.
Сукупність цих переваг дає помітне 

підвищення продуктивності та швид-
кості оранки, якість оранки, комфорт 
використання та довговічність.

- Всіх цікавить статистика. Який ре-
сурс у відвалів Текрон?

- Ми завжди на зв’язку з великими 
господарствами, які встановили Текрон. 
Лише вони можуть дати відповідь на 
це запитання. Я дуже пишаюсь тим, що 
навіть через три роки ми не знаємо ре-
сурсу Текрону, - жодний відвал досі так 
і не вдалося стерти. Між тим вже зараз 
можна сказати, що навантаження 200 
га на корпус не створює помітних слідів 
зношування.

- На яких ґрунтах, в яких умовах 
можна застосовувати Текрон?

- Можу сказати точно – на всіх ґрун-
тах, які є в Україні. Це ми перевірили. 
Немає ґрунтів, на яких Текрон не пра-
цював би краще та надійніше за сталь. 
Найбільше враження на господарів 
складає робота Текрону по пісках. Хер-
сонщина та Житомирщина, де сталеві 
відвали стираються за сезон – то стихія 
для Текрону. Зараз ми, разом зі всесвіт-
ньо відомим виробником плугів, випро-
бовуємо Текрон в Турції, на кам’янисто-
му ґрунті. А бувають ґрунти, на яких без 
текрону просто неможливо орати. В нас 
є приклад з Херсонської області. Соя під 
зрошуванням. Глинистий липкий ґрунт. 

Орати було просто неможливо. Витрата 
палива – 40 л/га, та треба було кожні 
100 метрів чистити плуг. Текрон бли-
скавично вирішив проблему. У нас на 
каналі є відео. Ми дуже пишаємось цим 
досягненням. Стосовно умов оранки. 
Тут також немає проблем – орати мож-
на хоч в посуху, хоч в мороз. Найкращі 
результати якості, комфорту та економії 
пального досягаються на зволоженому 
та перезволоженому ґрунті. Я, в зв’яз-
ку з цим, щоразу благаю господарів не 
нервувати, не їхати орати «чемодани» у 
посуху. Зачекайте трохи. У вас є Текрон. 
З ним ви зможете орати вологе чи мо-
кре поле без проблем. Збережіть плуг, 
трактор. Не рвіть свою техніку у посу-
ху – «чемодани», які лежать на полі, не 
додають вам врожайності.

- Економія пального. Яка статистика?
- Статистика не змінилася. Еконо-

мія складає від 2 до 4 літрів на гектар. 
Дуже залежить від умов. На сухому 
ґрунті Текрон дає меншу економію, 
ніж на вологому. Найкращі статистич-
ні відомості нам постачають компанії, 
які надають послуги оранки. В них, як 
правило, кілька плугів та величезні об-
сяги робіт. Вони відмічають стабільне 
зменшення споживання пального на 
10%. В будь-якому разі, кожний госпо-
дар каже, що трактору легше, що орють 
на вищій передачі, або просто підвищу-
ється швидкість оранки.

- На які плуги ви виробляєте відвали? 
Хто ваші клієнти?

- У перший рік Текрону в Україні ми 
робили лише ПЛН. Сьогодні асортимент 
містить 150 видів відвалів. Спочатку 
нашими покупцями були новатори, го-
сподарі, які розуміють, яке величезне 
значення для оранки має тертя інстру-
мент-ґрунт. Зараз нашими клієнтами 
стали тисячі господарств. Серед них 
і агрохолдінги, і компанії, для яких 
оранка – це основний бізнес. Нашими 
клієнтами охоче стають заводи, які ви-
пускають плуги, ми експортуємо свої 
продукти до Європи.

- Як ви вдосконалюєте свої продук-
ти?

- Наші продукти вдосконалюємо 
не ми. Це роблять самі господарі. Ми 
лише втілюємо їх поради. Лише пара 
прикладів: у перший рік ми мали про-
блему з носиком відвалу ПЛН. Він за-
гинався. Господар порадив, зробили 
версію під сталеву грудинку – отри-
мали 100% надійності. Великі імпортні 
відвали (біля 1 метру) мали тенденцію 
до загинання у бік внутрішньої части-
ни башмаку. За порадою господаря 
зробили сталеву підтримку – знов 
100% надійність. Нова, бездоганно 
працююча польова дошка Текрон – 
повністю розроблена за порадами 
користувачів. Мені дуже подобається 
такий стиль розробки, я особисто спіл-
куюсь з фермерами, щоб зрозуміти, де 
ще є можливості для вдосконалення. У 
цьому сезоні ми ввели гарантію на свої 
продукти – 1 рік. По-перше, ми самі 
упевнилися в їх надійності, по-друге, 
ми, завдяки цьому, розраховуємо на 
зворотній зв’язок з господарями.

- Які новинки?
- Новинок багато, дуже багато. За-

ходьте на сайт, або на наш YouTube-ка-
нал. З найцікавішого – полосові відвали. 
Це дуже популярний формат. Застосову-
ється здебільшого на імпортних плугах 
(Lemken, GB, RabeWerk). Полоса скла-
дається зі сталевої основи та «чохла» 
з Текрону. Заміна таких «чохлів» кош-
туватиме господарю приблизно вдвічі 
менше за придбання нових сталевих по-
лос. Цікавий також шнек з Текрону (4-5 
разове подовження терміну служби), ми 
випустили фантастичні робочі органи 
для міжрядної культивації, також з ви-
користанням інноваційних полімерів.

Оранка. Текрон
Три роки тому ми публікували статтю «Текрон. Оранка полімерним інстру-

ментом?». Тоді заміна сталевих відвалів плугу на композитні здавалася жартом 
чи фантазією. Сьогодні, з накопиченням досвіду використання відвалів Текрон, ми 
знов повертаємось до цієї теми. Спробуємо з’ясувати, як працює Текрон в Україні 
та за її межами разом з директором компанії iQ Composite Андрієм Сороковіковим.

Ми не знаємо ресурсу  
Текрону – за три роки жодний 

відвал так і не стерся

Компанія «IQ Композит» • +38 (050) 55-02-555 • +38 (067) 55-02-555 • +38 (073) 55-02-555  
http://iqcomposite.com • iqcomposite.niko@gmail.com • Адреса: Україна, м. Миколаїв, вул. Космонавтів 61 В, оф. 208.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
A1
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ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄIÌ
ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ДЛЯ ЗЕРНООЧИСНИХ ТА
ПОГРУЗОЧНИХ МАШИН ТОКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗМ-60, ЗМ-60А, ОВС-25, ЗВС-20А, 
БЦС, ПС-10А, ПК-20
НОРІЇ, СТРІЧКИ, КОВШІ
РЕШЕТА ВІД ЗАВОДА-ВИРОБНИКА
Виконуємо будівництво, реконструкцію, ремонт ЗАВ та обладнання току

м. Харків, вул. Єнакієвська, 1
Тел./факс: (057) 752-01-21, (067) 990-58-06, (050) 140-24-48

E-mail: zernotok@meta.ua
Сайти: atd.in.ua, atd.bizera.com.ua

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

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

м. Біла Церква, 
Сквирське шосе, 194а 

Cайт: 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

 Галереї надсилосні, гравітаційні 

НАДАЄМО ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ВАШОГО 
ЕЛЕВАТОРНОГО ТА САМОПЛИВНОГО ОБЛАДНАННЯ

ВИГОТОВЛЯЄМО НЕСТАНДАРТНІ ВИРОБИ 
ЗГІДНО ВАШИХ ЗРАЗКІВ АБО ЕСКІЗІВ
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• 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%
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12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи 
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Генеральне представництво 

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562; 
067-409-32-92; 
Зап.частини: 04597-96-511; 
067-459-94-22;

Продаж двигунів: 044 206-52-18; 

Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua

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

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

3. Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні оригінальні за-
пасні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

4. 100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів: склад виробника DEUTZ AG 
- склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих 
органів).

5. Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).

6. Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту дви-
гуна) зі знижкою до 50%.

7. Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).

8. Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.

9. Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).

10. Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, 
якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.

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

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

A1

Замовляйте передплату на електронну версію журналу «AgroOne» та 
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Вакуумна сівалка СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» 
Дніпровського підприємства «Агросервістрактор» 
відмінно зарекомендувала себе в багатьох господар-
ствах України. Сівалка призначена для висіву овоче-
вого насіння, баштанних, лікарських та інших куль-
тур. Вона забезпечує розподіл насіннєвого матеріалу 
на поодинокі насінини, пунктирне укладання насінин 
у посівну борозну з точним дотриманням заданої 
відстані між ними і закладання насіння у ґрунт. Кон-
структивні рішення, застосовані на сівалці, не мають 
аналогів і забезпечують точній висів різних культур з 
розміром насіння від 0,5-10 мм. Ширина міжряддя ре-
гулюється від 5 см і більше. Відстань висіву насіння у 
ряду забезпечується електронним блоком управлін-
ня. Конструктивні рішення, які закладені у сівалку, 
не мають аналогів, що забезпечує точний висів на-
сіння різних культур від моркви до часника-однозуб-
ки розміром 12-15 мм. Сівалка може агрегатуватися 
як з міні-тракторами, так і з тракторами типу ЮМЗ, 
МТЗ. Вартість сівалки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» в рази 
нижча вартості сівалок з аналогічними параметрами 
імпортного виробництва. Виробник «Агросервістрак-
тор» надає фермерам можливість придбати сівалку 
як у зборі, так і окремі вузли сівалки СВТВ 4-8. 

Це дозволить модернізувати насіннєві сівалки 
СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з мінімальними ви-
тратами часу і фінансів якісну нову сівалку.

Придбати сіялку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА»  
можна у м. Дніпро.

098-123-64-74, 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» з різними 
видами насіння дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

Запрошуємо до нашого стенду № L21 на виставці АГРОЕКСПО м. Кропивницький.  
Будуть представлені нові моделі сівалок.

A1
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Сотні тисяч гектар, які ще років 30 назад рясно родили 
різними зерновими та технічними культурами, зараз про-

стоюють під самосійними масивами. Подекуди то кущі, та в 
більшості – це «джунглі». Основною причиною цього став 
багаторічний занепад сільського господарства, а вже в роки 
стрімкого розвитку не було ефективного інструменту для роз-
ліснення цих ділянок.

Здебільшого процес виглядав так:
• Зрізання та утилізація великих дерев.
• Вигортання бульдозерами кущів та невеликих дерев.
• Вигортання (корчування) пнів.
• Збір, вивіз та утилізація всієї маси.
• Лущення дисковими боронами.

Для досягнення продуктивності треба було задіяти велику 
кількість техніки та працівників. А в результаті мали «гори» 
дерев і пнів, велику масу коріння на полі та ями «по пояс». 
Тож фермерські господарства взагалі відмовлялись від об-
робки таких земель. Найсучасніше та найефективніше рішен-
ня по розлісненню занедбаних полів - це лісовий мульчер 
– фреза та ротоватор від компанії Seppi M (Італія). Ці агре-
гати здатні повалити та подрібнити на тріску кущі та дерева 
(подекуди діаметром до 50 см) і подрібнити пні та коріння 
із заглибленням 25-50 см. Наразі в Україні використовують 
2 методи роботи за різних умов:

1. Якщо ділянка заросла деревами та кущами 5-7 см в ді-
аметрі, то лісовим мульчером Seppi M Midiforst подрібнюють 
всю рослинність поверхнево, а потім перебивають пеньки та 
коріння важкою дисковою бороною. Продуктивність складає 
10-15 га/день.

2. Якщо ділянка заросла деревами від 10 см в діаметрі, 
то використовують універсальні лісові мульчери-фрези (ро-
товатори) Seppi M Multiforst (Starsoil), які за перший прохід 
валять та перебивають дерева 25 (40) см в діаметрі, а за дру-

гий заглиблюються в ґрунт на 25 (40) см та перебивають пні, 
каміння і коріння. Продуктивність складає 1-2 га/день. Тобто 
за допомогою однієї універсальної лісової фрези Seppi M 
Multiforst, можна замінити комплекс техніки та ватагу робіт-
ників, підготувати ділянку, готову до сівби і вже в перший рік 
отримати урожай.

Конструктивно універсальний мульчер (ротоватор) – має 
ротор діаметром 700-1000 мм, із жорстко закріпленими 
різцями за твердосплавними напайками. Корпус «броньова-
ний» змінними пластинами зі сталі «HARDOX» та 5-ма рядами 
змінних протиріжучих пластин з тієї ж сталі. Приводиться від 
ВОМ трактора. Ротор працює в 2-х режимах: 1000 (подрібнен-
ня деревини) та 540 (робота із заглибленням в ґрунт) об/хв. 
Гідравлічний вал служить для повалення дерев та прикочу-
вання ґрунту.

Технічні характеристики: Multiforst Starsoil
Робоча ширина, см 200-250 175-250
Потужність трактора, к.с. 250-330 300-390
Максимальний діаметр дерева, см 25 40
Максимальне заглиблення, см 25 40
Максимальний діаметр каміння, см 25 30
Вага, кг 2700-3300 3300-4000
Швидкість ВОМ трактора, об/хв 540/1000 1000

Отже, розліснення занедбаних полів - це дієвий метод 
збільшення земельного банку підприємства, який потребує 
порівняно невисоких капіталовкладень, часу та задіяних тру-
дових ресурсів. Цим самим методом можна корчувати старі 
сади, відновлювати насипні дороги, звужувати лісосмуги до 
їх початкового стану тощо. Звертайтесь до спеціалістів ПП 
«Агрореммаш-Плюс» за більш детальною інформацією та 
демопоказом цих агрегатів.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 

м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

РОЗЛІСНЕННЯ – ЦЕ ПРОСТО, АБО «НЕ ТАКИЙ  
СТРАШНИЙ ЧОРТ, ЯК ЙОГО МАЛЮЮТЬ»

A1
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Наш бізнес полягає в задоволенні потреб 
наших клієнтів у високотехнологічному облад-
нанні, автоматизації процесів виробництва і, в 
кінцевому результаті, підвищенні якості виро-
бленої продукції, а також в мінімізації витрат.

Один з основних партнерів В2В-Agro - це 
компанія AKY Technology, яка має більш ніж 
десятирічний досвід розробки та виробництва 
високотехнологічного та інноваційного облад-
нання, що користується попитом на світовому 
ринку в секторі очищення, переробки та упа-
ковки зернових культур.

Устаткування AKY Technology зможе задо-
вольнити всі вимоги замовника в ефективній і 
надійній техніці, яка виведе Ваше виробництво 
на новий рівень в частині очищення, сорту-
вання і фасування зернових і зернобобових 
культур.

Устаткування компанії дозволяє ефективно 
очищати, сортувати й упаковувати продук-
цію. Широка лінійка виробленого обладнання 
дозволяє підібрати оптимальне обладнання, 
яке буде сприяти збільшенню продуктивності 
підприємства, а також поліпшенню якості сиро-
вини, що переробляється.

Ваш партнер у поліпшенні 
технології обробки зерна  
і зернобобових культур

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168 
+38 (096) 116 99 99,   
+38 (095) 116 99 99, 
+38 (093) 116 99 99 
E-mail : pk@b2b-agro.com,  
http://www.b2b-agro.com 

ФОТОСЕПАРАТОРИ СЕРІЇ LION

Попереднє  
очищення

Вібростоли

Ретельне очищення 
і калібрування серія 

EXCELL

Для виробників посівного матеріалу ми 
пропонуємо обладнання, виготовлене з вико-
ристанням останніх досягнень науки і техніки: 
машини тонкого очищення серії EXCELL, вібро-
столи, фотосепаратори нового покоління серії 
LION, протруйники і багато іншого.

Також пропонуємо обладнання  
для обробки гороху, сої, квасолі,  
насіння соняшнику і гарбуза.

A1

Замовляйте передплату на електронну версію журналу «AgroOne» та 
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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

газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska
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Якось при перегляді в Facebook 
сторінки Аграрний ринок України, в 
моє поле зору потрапила реклама 
фронтальних навантажувачів Dellif, 
яка жваво обговорювалася перед-
платниками. Відразу кидався в очі їх 
презентабельний вигляд і мене як ре-
дактора журналу зацікавив цей про-
дукт. Адже ні в рекламі нашої газети 
«Agro1», ні в журналі цих навантажу-
вачів не було.

Нам стало цікаво дізнатися, хто 
виробляє ці навантажувачі та, як то 
кажуть, «з чим їх їдять». І ми провели 
маленьке журналістське розслідуван-

ня. Дізналися контакти ПП «Делліф», подзвонили їм. Трубку взяв 
комерційний директор Ігор Дмитрович. В ході телефонної розмови 
нам стало відомо, що виробництво навантажувачів знаходиться в с. 
Таврійське Оріхівського району Запорізької області.

Виробляють вони тракторні причепи, асенізаторські причіпні 
бочки, ротаційні борони, але виробництво навісних навантажувачів 
на трактори МТЗ, ЮМЗ і Т-40 і міні-трактори - це їх основний і доміну-
ючий напрям. Не вдаючись в тонкощі всієї бесіди, після її закінчення 
ми мали таку інформацію, якою хочемо з Вами поділитися.

Хоча на вітчизняному ринку власне бренд Dellif присутній від-
носно нещодавно, підприємство виготовляє фронтальні навантажу-
вачі впродовж вже шести років.

На сьогоднішній день завод «Делліф» виробляє вже шість мо-
делей багатофункціональних фронтальних навантажувачів з топо-
вими технічними характеристиками. Стаціонарний Dellif Light 1200 
- для підіймання вантажів до 1200 кг. Dellif Base 1600 є базовою 
версією швидкозмінного агрегату, навантажувач Dellif Strong 1800 
суперпопулярний посилений швидкозмінний навантажувач, потуж-
ний Dellif Super Strong 2000, яким можливо комплектувати потужні 
іноземні трактори та велетень Dellif Maxi 1000, спроможний підій-
мати 1000 кг на робочу висоту 4,5 м. Dellif Baby призначений для 
агрегатування із міні-тракторами. За певних умов найвища висота, 
на яку дістають навантажувачі Dellif, сягає 5,5 метрів. Конструктор-
ський відділ підприємства веде роботи по пристосуванню Dellif 
Super Strong 2000 до деяких тракторів John Deere.

Зрозуміло, що жоден трактор МТЗ не осилить підіймання такої 
ваги на висоту декількох метрів. Однак суть не в цьому, а в тому, що 
в своє обладнання компанія «Делліф» закладає по-справжньому 
світову якість. Скажімо, це стосується виготовлення елементів кон-
струкції зі спеціальної сталі 38MNB5, яка відзначається підвище-
ною міцністю, стійкістю до зношення та підвищених навантажень.

Що ж це за сталь така? Пошукали, знайшли. Так, вона дійсно 
рекомендована в Україні для виробництва сільгосптехніки і багато 
у чому перевершує сталь 65г та її аналоги.

Але ми не перший рік в рекламному бізнесі і розуміли, що «кож-
на жаба своє болото хвалить». І щоб об’єктивно зрозуміти, що з себе 
насправді представляють навантажувачі Dellif, нам потрібен був 
клієнт, який на власному досвіді вже працює з навантажувачем Dellif.

Повторний дзвінок в компанію з питанням, чи можливо отри-
мати контакт клієнта для рекомендації, приніс свої плоди. І ось ми 
вже телефонуємо клієнтам. Скажу відразу, фермери не дуже розта-
шовані до інтерв’ю. Але спишемо це на період відпусток.

На контакт з нами пішов керівник ФГ «Агротег» Євген Тетерєв 
(Запорізька обл., Більмацький район).

Євген нещодавно детально вивчав ринок фронтальних наван-
тажувачів в пошуках оптимального варіанту. Об’єктивно, на ринку 
України представлені десятки, якщо не півсотні виробників такої 
техніки, тому вибір зробити непросто.

- Дійсно, коли постало питання вибору фронтального наван-
тажувача для нашого господарства, виявилося, що вибір на ринку 
просто вражаючий. Хотілося взяти щось путнє і за адекватні гроші. 
Хоча вартість навісних фронтальних навантажувачі суттєво нижча, 
аніж самохідних машин, ми підійшли до вибору моделі з макси-
мальною відповідальністю. Моніторили все: від технічних характе-
ристик до ціни і вартості доставки. Заразом виявилося, що в Україні 
чимало компаній, які видають себе за виробників навантажувачів, 
обіцяючи гарантію і надійне сервісне обслуговування, а насправ-
ді банально перепродають обладнання. Ми вирішили мати справу 
лише з виробником, - розповідає Євген Георгійович.

Керівник ФГ «Агротег» зацікавився продукцією вітчизняно-
го виробника – фронтальним навантажувачем Dellif Strong 1800, 
який виготовляється на заводі «Делліф» і, як то кажуть, «потрапив 
у яблучко».

Передусім ми звернули увагу на висоту завантаження, яка дає 
змогу нормально працювати з зерновозами з висотою бортів до 
4 метрів. При цьому вантажопідйомність моделі становить 1800 кг, 
що для цього сегменту потужності обладнання є дуже солідним 
результатом. Якість зварювальних швів, кут виверту ковша, багато-
функціональність обладнання – все на рівні. Можливо виконання 
операцій за допомогою джойстика, що водночас забезпечує і зруч-
ність, і точність усіх видів робіт. Розмір ковша при замовленні на 
загальну ціну комплекту не впливає. До того ж, під кожну модель 
можна підібрати широкий спектр навісного обладнання, - детально 
розповідає Євген Тетерєв. 

Як ми вже згадували, з метою забезпечення доступності фрон-
тальних навантажувачів Dellif для кожного фермерського госпо-
дарства, вони можуть агрегатуватися з усіма моделями бюджетних 
тракторів: МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-920, МТЗ-921, МТЗ-1025, 
ЮМЗ і Т-40. Також, зокрема, Dellif Super Strong 2000 агрегатується з 
тракторами МТЗ-1221, 1529 та їх модифікаціями.

Наголосимо ще на одній перевазі фронтальних навантажувачів 
Dellif – універсальності, поєднаній зі швидкою і простою заміною 
робочого обладнання. Це можуть бути вила для піддонів, гаки для 
біг-бегів, кранова навіска, сінажні вила різних видів, відвал для сні-
гу, різні ковші, монтажні люльки та багато ін.

Цікаво, що з цим усім обладнанням можна безкоштовно попра-
цювати та оцінити роботу фронтальних навантажувачів безпосе-
редньо на території заводу «Делліф». Запрошуємо усіх зацікавле-
них аграріїв скористатися цією нагодою.
ПП «Делліф» 70540 с. Тавріське Запорізької обл., вул. Запорізька, 46

deliff.com.ua • deliff-agro.com.ua • facebook.com/bestagroua 
+38 (098) 520-52-01 • +38 (066) 335-58-33

ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ DELLIF:  
ТЕМНА КОНЯЧКА АБО НОВИЙ ФАВОРИТ?

Фермерське господарство – це не лише поля, на яких вирощується врожай. Це ще й необхідна супутня інфраструктура 
– ферми, будівельні роботи, різні перевантаження вантажів та інші важливі роботи. Традиційно ці завдання виконуються 
за допомогою фронтальних навантажувачів, які пропонуються як у вигляді окремих спеціалізованих самохідних машин, так і 
навісного обладнання на трактори. Звісно, що останній варіант у більшості випадків є оптимальним з фінансової та експлу-
атаційної точки зору для невеликих та середніх господарств.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
A1
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ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ 
СОЛОМИ від польської компанії

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?
•	 Ставка	на	якість!
BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і 
сертифікована технологія брикетування в рамках 
програми Європейської комісії під назвою ETV

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

•	 Немає	потреби	в	додатковому		
сушінні	соломи!

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

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

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

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

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

•	 Висока	енергетична	цінність!
Порівняння енергетичної цінності різного палива 
згідно даних виробників та дистриб’юторів пред-
ставлено у таблиці:

№ Сировина Енергетична цінність, МДж/кг
1 Брикети з соломи 16,5-17,5

2 Сезонна деревина 15

3 Кам’яне вугілля 21-28

4 Вугільний дріб’язок 18-21

•	 Широка	різноманітність	сировини!
Усі види соломи Міскантус Сіно

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

www.ameliart.com.ua

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ




