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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 

Всі гібриди соняшника, які вирощує і реалізує ТОВ «АФ НПП 
АГРОМИР» умовно можна поділити на 4 групи:

1. Гібриди, стійкі до гербіцидів імідозалінової групи (техно-
логія Clearfield).

2. Гібриди, стійкі до Гранстару (технологія SUMO).
Гібриди під класичну технологію вирощування, які в свою 

чергу поділяються на:
3. Гібриди інтенсивного типу вирощування.
4. Гібриди під низьковитратні технології вирощування та 

під стресові умови.

1. Технологія Clearfield. Головними аргументами для вибору 
гібридів, стійких до Євро-Лайтнінгу залишаються засміченість 
поля бур’янами, які появляються після сходів соняшника, але ж 
все рівно успішно конкурують з культурною рослиною (напри-
клад такі, як амброзія (лат. Ambrósia), дурнишник (лат. Xanthium) 
та наявність у ґрунті насіння вовчка, яке зберігає схожість до 
20 років.

- Гібрид Беркана. Дуже швидкий початковий ріст рослини. 
На наших полігонах з 70 гібридів він найшвидше закривав ряд-
ки. Потужна рослина з середньою висотою 175 см і глибокою 
кореневою системою. Посухостійкий та жаростійкий. Присто-
сований до вирощування на бідних ґрунтах та соняшник по со-
няшнику. Швидко віддає вологу при дозріванні. Вегетаційний 
період 110-115 днів.

- Гібрид Торук. Швидкий початковий ріст рослини. Середня 
висота 170 см. Посухостійкий та жаростійкий. Інтенсивного типу 
вирощування. Гарно відгукується на внесення добрив. Високий 
потенціал урожайності. Високоолійний (більше 50%), з високим 
вмістом олеїнової (21,5%) кислоти – смачна олія. Стійкий до ос-
новних рас вовчка. Швидко віддає вологу при дозріванні. Веге-
таційний період 107-110 днів.

2. Технологія SUMO. Рекомендовано застосовувати на по-
лях, засмічених осотом.

- Гібрид Бонд. Витримує 30 г/га Гранстару. Ранній гібрид з 
підвищеною стійкістю до хвороб. Пристосований до дуже ран-
ніх, або навпаки, дуже пізніх строків посіву. Середня висота 
160 см. Вегетаційний період 105-110 днів.

- Гібрид Анна. Витримує підвищені дози Гранстару до 35 г/га. 
Швидкий початковий ріст рослини (в 2018 році два наших го-
сподарства по цій причині навіть не встигли внести Гранстар). 
Рослина з широкими великими листками та великим кошиком 
22-24 см в діаметрі. Дуже посухостійкий. Інтенсивного типу ви-
рощування. Вегетаційний період 110 днів.

3. Гібриди під класичну технологію інтенсивного типу ви-
рощування. Загальними ознаками цієї групи є те, що вони ма-
ють дуже високий потенціал урожайності, який не поступається 
найкращим іноземним гібридам. Але ж розкривається цей по-
тенціал тільки при інтенсивному вирощуванні: хороший попе-
редник (пар або зернові колосові), глибокий обробіток землі з 
осені, багаті ґрунти або внесення достатньої норми добрив.

- Гібрид Фурор. Вегетаційний період 108-112 днів. Дуже 
посухостійкий. Рекордсмен по олійності – 52,5%. Добре відгу-
кується на внесення добрив. Найвищий потенціал урожайності. 
Стійкий до нових рас вовчка. Толерантний до загущення посівів.

- Гібрид Селянин. Ранній гібрид з вегетаційним періодом 105 
днів. Невисокий – середня висота 150 см. Великий кошик - 22-
24 см. Дуже високоолійний. Високопосухостійкий. Пластичний – 
придатний до різних строків посіву. Можна використовувати як 
попередника озимої пшениці, оскільки з рослинними рештками 
невисокий винос поживних речовин з ґрунту.

- Гібрид Віват. Вегетаційний період 107-110 днів. Висота рос-
лин 165-170 см. Посухостійкий. Високоолійний. Відрізняється 
стійкістю до нових рас вовчка.

- Гібрид Базальт. Вегетаційний період 110-112 днів. Потуж-
ний гібрид. Середня висота рослин 175 см. Високоолійний. По-
сухостійкий. 

4. Гібриди під класичну технологію з низьковитратною тех-
нологією вирощування та під стресові умови. Загальними озна-
ками цієї групи є те, що вони навіть в дуже жорстких негатив-
них умовах вирощування, де інші гібриди дають урожайність 
не більше 10-14 ц/га, мають непогану середню урожайність не 
менше 20 ц/га. Це, як синиця в руках, тобто вони не підводять, 
але ж і розраховувати на дуже високий врожай не потрібно. Ці 
гібриди потрібно сіяти на бідних ґрунтах; коли немає фінансо-
вої можливості купити добрива; соняшник по соняшнику; або в 
регіонах з дуже низькою кількістю опадів, яка обмежує отри-
мання високих врожаїв.

- Гібрид Сучасник. Стабільний гібрид з багатою історією (має 
спільні ознаки зі старими одеськими гібридами: Одеський 249, 
Злива, Злата). Вегетаційний період 105-108 днів. Маємо при-
клад, коли на протязі 5 років на одному тому самому полі го-
сподарство вирощує ці гібриди, і щорічно отримує 22-27 ц/га.

- Гібрид Презент. Новий гібрид універсального типу. Придат-
ний до вирощування як по інтенсивним, так і по низьковитрат-
ним технологіям вирощування. Стійкий до кореневих гнилей. 
Посухостійкий. Високоолійний. Високий потенціал урожайності. 
Вегетаційний період 110 днів.

НАСІННЯ СОНЯШНИКА ВІД ВИРОБНИКА
18 років на ринку насінництва

Гібрид Особливості
Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)

економ стандарт екстра

Фурор new найвищий потенціал урожайності 70 000  
(400 – 1 п.о.)

130 000  
(1200 – 1 п.о.)

140 000 
(1500 – 1 п.о.)Селянин високоолійний, пластичний, невисокий, стійкий до вилягання

Презент new стійкий до кореневих гнилей 50 000  
(300 – 1 п.о.)

110 000  
(1100 – 1 п.о.)

120 000  
(1450 – 1 п.о.)Сучасник для низьковитратних технологій вирощування

Віват стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу 50 000 
(300 – 1 п.о.)

100 000 
(900 – 1 п.о.)

110 000 
(1300 – 1 п.о.)Базальт високі темпи росту, інтенсивного типу 

Торук new пластичний, технологія Clearfield
600 – 1 п.о. 1300 – 1 п.о. 1500 – 1 п.о.

Беркана new потужний, технологія Clearfield

Анна технологія Sumo - 1600 – 1 п.о. -

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2020 рік

       ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» Сайти: af-npp-agromir.prom.ua, agromir-harkov.all.biz 
Телефони: 050-401-95-04; 067-531-02-67

Опис гібридів сОняшника
A1
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газети «Агро 1» за акційною ціною 300 грн./р. www.agroone.info/podpiska
A1

Чому? Тому що АБК™ - це легкодоступні рослинам хімічні і 
біологічні речовини в біологічно сприйнятній для рослин формі, 
без шкідливих та баластних речовин, але в найбільш можливому 
асортименті діючих речовин. 

Якщо мета – отримати найвищий потенціал, який можливий 
при даних умовах поля та природно-кліматичних умовах, є дійс-
но ключові фактори. 1. Рослинні залишки потрібно швидше пе-
ретворити на добрива та гумус, нейтралізуючи шкодочинні орга-
нізми. АБК дозволяє це зробити як в день збирання попередника, 
так навіть і в фазу 2-7 листків.

На початкових етапах органогенезу зернових озимих та ба-
гатьох інших культур сполуки фосфору та калію відіграють клю-
чову роль, оскільки у ранньому віці їх коренева система майже 
не розвинута. Вона ще не здатна активно споживати сполуки 
фосфору з ґрунту. Проте сполуки фосфору на початкових фазах 
культур забезпечують ріст і розвиток їх кореневої системи. При 
набубнявінні насіння зернових озимих культур легкодоступні 
сполуки фосфору надходять до ендосперму та активують проце-
си коренеутворення. Слід зазначити, що сучасні сорти та гібриди 
інтенсивного типу пред’являють підвищені вимоги до фосфорно-
го живлення. До складу АБК™ входять як макро-, мікро- та уль-
траелементи, так і живі корисні мікроорганізми - азотфіксатори, 
фосфор-, каліймобілізатори, амінокислоти. Продукти життєдіяль-
ності корисної біоти швидко поглинаються молодими рослинами 
та крім антистресової дії щодо протруйника та інших ґрунтових 
чинників, беруть активну участь в обмінних процесах, синтезі фі-
тогормонів, забезпечують їх активний ріст і розвиток. Водночас 
амінокислоти виконують ще й роль комплексону (хелатуючого 
агента), сприяючи надходженню у клітини мінеральної поживи 
– Fe, Zn, К та ще 10-20 металів і неметалів. Полісахариди АБК як 
носії бакової суміші ще і поглинаються молодими рослинками 
озимих та відкладаються у вузлах їх кущіння. Найбільша інно-
ваційність АБК™ - Вони стимулюють поділ клітин, накопичення 
асимілянтів, синтез білків, переривання стану спокою насіння, ак-

тивне поглинання води та калію озимими культурами. Встановле-
но, що підвищений вміст мікро- та ультраелементів, цитокінінів 
у молодих рослинах сприяє утворенню великої кількості бічних 
корінців.

• Приріст врожайності 6-24 ц/га, що залежить від генотипу сор-
ту та агрофону. Приклад АБК™ (три кроки ліворуч, поряд стандарт) 
- 24.10.19 на озимій пшениці, фото 1 - АБК, фото 2 - стандарт:

І не варто забувати, що в результаті фотосинтезу створюється 
95% сухої речовини рослин. Тому один з найбільш ефективних 
шляхів впливу на продуктивність рослин, на їх урожай це і рідкі 
стартові добрива, і 100 діючих речовин для обробки насіння та 
листового підживлення і захисту рослин АБК™.

І буде максимальне підвищення фотосинтетичної продуктив-
ності культурних рослин і підвищення коефіцієнту засвоєння 
культурами потрібних елементів живлення з добрив та ґрунту.

Врожай на соняшнику до 60 ц/га в цьому році на Житомирщи-
ні ПО НАШІЙ ТЕХНОЛОГІЇ заслуговує на наслідування. 

Більше про дієвість інокулянтів на всіх культурах,  про вижи-
вання  та досягнення потенціалу сучасних сортів та гібридів, про 
стартові добрива вам розкажуть та допоможуть - автор АБК При-
туляк В. П., д.т.н. Сарибекова Ю. Г., д.б.н. Фадєєва А.Л., професор, 
д.х.н. Крамарьов С.М., к.т.н. Фадєєв Л.В., к.с.г.н. Леонтюк І.Б.

Ключ до гарантовано високих врожаїв - АгроБіоКомплексна (АБК™)  
технологія з ефективним стартовим добривом

1 2

(067) 404-63-99, (097) 386-08-50 , (097) 900-00-65, (050) 937-80-87 
сайт  www.agrovio.com.ua 

A1
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газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35

ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

СОНЯШНИК

Н А С І Н Н Я
м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com
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СОНЯШНИКСОНЯШНИК
Назва Фірма- 

виробник
Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тону 
з ПДВ, грн.

СУР (суперультраранній) Всеросійський 
НДІ масличних культур 

ім. В.С. Пустовойта, 
м. Краснодар

74-78 30,0 екстра 60 000
74-78 30,0 стандарт 54 000

ЛАКОМКА (кондитерський) 84-88 35,0 екстра 60 000
84-88 35,0 стандарт 54 000

ВО
ВЧ

КА
 A

-G
+

ЯСОН Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків

107-108 41,6 екстра 60 000
ЗЛАТСОН 105-106 47,3 екстра 60 000
ЦЕЗАР Майсадур-Сіменс, Франція 110-112 55,0 екстра 70 000

РЕМБО**
ВНІС, м. Київ

120 52,0 екстра 1 550 п.е.
120 52,0 стандарт 1 300 п.е.

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ**
98-103 51,0 екстра 1 600 п.е.
98-103 51,0 стандарт 1 200 п.е.

НС ІМІСАН* Інститут овочівництва і рільництва 
«NS SEME», Нови Сад, Сербія

110-112 55,0 екстра 1 950 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 екстра 1 950 п.е.

ГІ
Б

Р
И

Д
И

*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стійкий до дії Гранстар 30-50 г/га 

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ЗЛАТИБОР Інститут овочівництва 
і рільництва «NS SEME», 

Нови Сад, Сербія

109-112 48,0 екстра 1 950 п.е.
НС КНЕ 3 107-110 46,0 екстра 1 950 п.е.
НС Х 195 (покращений) 107-109 60,0 екстра 1 950 п.е.

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС 
(норма висіву 65 кг/га)

Канада 80 150 Р1 договірна

ЗЕРНОВІ
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Генеральний директор компанії GraceAgro Дмитро Оцабрик:

« Ми працюємо на благо  
сільгоспвиробника!»

Ринок постачальників засобів для сільгоспвиробництва над-
звичайно щільний та розмаїтий. Вітчизняні аграрії потребу-

ють не просто ЗЗР, міндобрив чи сільгосптехніки – їм потрібні 
комплексні ефективні рішення для гарантованого отримання 
нормальної рентабельності вирощування культур. Це не лише 
вдало підібрана лінійка продукції, але й надійна кваліфікована 
підтримка з боку постачальника.
Саме тому на ринку України відразу ж успішно себе зарекомен-
дувала відносно нова, однак вже відома і потужна компанія – 
GraceAgro, назва якої чудово корелює із реальними результа-
тами роботи на ринку. Адже слово «grace» означає англійською 
«благодать».

Компанія GraceAgro є офіційним  
постачальником продукції цілої низки відомих 
брендів. Це препарати компаній  
«Агрохімічні технології», «Terra Vita», Stefes, 
Chemische Guter AG, мікродобрива «WINCROPS», 
«Агротехносоюз», «Квантум».

Окрім цього, в портфелі компанії присутні насіння та препара-
ти таких відомих брендів як Bayer, BASF, Syngenta, Limagrain, 
Evralis, Maisadour та ін. Також в пропозиції GraceAgro присутня 
техніка Veles Agro, Egritech та інших надійних виробників, зо-
крема, перевірена б/в техніка із США брендів Case IH та John 
Deere. Особливо слід акцентувати увагу на потужному напрямку 
постачання сільськогосподарських та автозапчастин аграріям 
до широкого спектру агрегатів.
Засновником та генеральним директором GraceAgro є відомий 
у аграрних колах фахівець Дмитро Оцабрик, котрий свого часу 
був співвласником потужної компанії, яка займалася постачан-

ням засобів сільгоспвиробництва по всій території України. Вий-
шовши з тієї компанії не з власної волі, три роки тому Дмитро 
Олексійович заснував нову компанію, в основу діяльності якої 
було покладено справжні європейські принципи. Передусім – 
цілковита порядність у стосунках із клієнтами.

■  Дмитре Олексійовичу, якими Ви бачите роль та місце 
GraceAgro на ринку України?

–  Почну із того, що місія нашої компанії звучить так: «Підви-
щення добробуту аграріїв завдяки чесності та порядності 
для процвітання суспільства». Наша роль тут полягає у повно-
цінній підтримці сільгоспвиробників та побудові по-справж-
ньому довірливих відвертих стосунків із ними.

■  Щиро кажучи, такий підхід імпонує багатьом керівникам 
аграрних господарств, які, на жаль, не завжди відчувають 
до себе порядне ставлення з боку постачальників? Яким 
чином Вам вдається цього досягти?

–  На порядності, як на основі бізнес-діяльності, базується політи-
ка компанії. Це означає, що аналогічні принципи впровадже-
но і всередині компанії, в тому числі ці вимоги перш за все 
стосуються співробітників GraceAgro. Ми підбираємо нових 
фахівців згідно двох ключових вимог: високої кваліфікації 
і бажання навчатися, а також елементарної ділової та людської 
порядності.

■  Наскільки широко розгалужена інфраструктурна мережа 
компанії GraceAgro сьогодні?

–  Ми працюємо з клієнтами практично по всій території Украї-
ни. У нас є повноцінні представництва у низці регіонів. Це 
Миколаїв, Кропивницький, Черкаси, Львів, Вінниця, Київ, 
Запоріжжя, Харків… Тобто, ми активно розвиваємо мережу 
філій, оптимізуючи логістику поміж складами та ключовими 
аграрними регіонами. Наша мета – бути присутніми там, де 
це потрібно нашим клієнтам і забезпечити ті ефективні рі-
шення, яких вони потребують.

■  Які рішення Ви маєте на увазі першою чергою?
–  Розумієте, з одного боку очевидним є те, що погодні умови 

останніх років є досить примхливими і це може істотно по-
значитися на рентабельності рослинництва. З іншого існує 
чимало прикладів успішних господарств – наших клієнтів, 
які, незважаючи на жодні кліматичні примхи, стабільно 
збирають високі врожаї та отримують непогані прибутки. 
Головне – це правильний вибір технології, з огляду на кон-
кретні ґрунтово-кліматичні умови, на потреби та фінансові 
можливості господарства. Тому особливістю GraceAgro є 
те, що ми не прагнемо до «продажів заради продажів».  
Наша мета – реально допомогти фермеру подолати ту чи 
іншу проблему і отримати, зрештою, відмінний результат. Це 
можливо зробити у будь-якому господарстві. Головне – вра-
ховувати очевидні регіональні ґрунтово-кліматичні особли-
вості. Не можна, як це незрідка робиться, пропонувати тех-
нологію, призначену для інтенсивного вирощування культури 
у Львівській області для застосування на Херсонщині якщо 
це, звичайно, не полив! Це просто абсурд, що спричиняє най-
частіше втрату довіри з боку сільгоспвиробника.

A1
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■  Вочевидь, лінійка пропозицій різних брендів компанії 
GraceAgro формувалася із врахуванням цієї стратегії?

–  Безперечно так. Ми можемо створити дієву композицію агро-
номічних рішень з огляду на потреби клієнта. Причому це може 
бути як продукція всесвітньовідомих виробників оригіналь-
них препаратів, так і генеричні препарати, що мають високу 
якість. Скажімо, засновників компанії «Агрохімічні техноло-
гії» я знаю із самого почату їх роботи. Це компанія, яка реаль-
но сповідує європейські принципи ведення бізнесу у всьому.  
Тому їх продукцію, так само як продукцію деяких інших ви-
робників  генеричних препаратів, я свідомо вніс до нашого 
портфелю. Ми пропонуємо сільгоспвиробникам тільки ті пре-
парати, у якості яких я цілковито впевнений, і ніколи не пора-
димо того, що їм не потрібно.

■   Які бренди Ви ще можете назвати?
–  Це високоякісна продукція компанії «Terra Vita», це 

препарати Chemische Guter AG, це мікродобрива ту-
рецького виробництва WINCROPS та усі інші продук-
ти з нашого прайсу. Розумієте, перед тим як потрапити 
до нашого переліку пропозицій, кожен виробник, ко-
жен продукт проходить ретельний аналіз з нашого боку. 
Ми маємо знати, що ми пропонуємо клієнтам. І завдяки 
цьому завжди отримуємо належний позитивний результат 
на полях наших партнерів-сільгоспвиробників.

■  Висока кваліфікація працівників, дотримання моральних 
принципів політики компанії –  
такі жорсткі критерії зумовлюють підвищені вимоги  
до підбору персоналу GraceAgro…

–  Безумовно, пошук нових працівників та підготовку персо-
налу я вважаю одним з найбільш відповідальних та склад-
них завдань. Ми провадимо не просто співбесіди з людьми, 
а всебічно вивчаємо особисті якості та навички працівників. 
Адже менеджер – це обличчя компанії і він повинен від-
повідати її високим стандартам. У нас розвинена система 
коучінгу, яка передбачає, що працівники проходять спеціаль-
ні тренінги з коучами. Це дає змогу не лише здобути певні 
навички, але й глибше усвідомити себе. В тому числі, чи від-
повідає ця посада твоїм здібностям та навичкам. Нові праців-
ники працюють з коучами майже по 2 місяці поспіль. Окрім 
цього, я хочу наголосити на головному – в GraceAgro повинні 
працювати щасливі люди! У нас діє всебічна мотивація пер-
соналу, причому не лише власне працівників, але й членів їх 
родин. Коли ми організовуємо закордонні преміальні поїздки 

для своїх працівників, то з ними разом їдуть і їхні рідні. Це 
справедливо, оскільки дружина/чоловік та діти наших спів-
робітників мають також відчувати віддачу від того, як вони 
підтримували їх впродовж року.

■  Цікаво, нечасто доводиться зустрічати такий підхід! 
Наскільки важливо для Вас відчувати віддачу  
від своєї роботи?

–  Для мене найкраща відзнака нашої діяльності, коли я бачу, що 
наші технології, наші зусилля, наші рекомендації дали очікува-
но високий результат. Коли у співпраці з нашими менеджерами 
сільгоспвиробникам вдалося здійснити істотний прорив у ро-
звитку господарства чи подолати якусь агрономічну пробле-
му. І головне – ми готові співпрацювати на довірі. Якщо у нас 
складаються добрі взаємини із сільгоспвиробником, ми готові 
запропонувати йому максимально лояльні фінансові умови. 
Це відкладений платіж, знижка та інші фінансові стимулю-
вання. Ми готові увійти у становище нашого партнера, адже 
будуємо щирі довгострокові відносини.

www.graceagro.com
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Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 

Вирощування озимого ріпаку - завжди великий ризик та 
високі витрати. Звісно, що ризик бажано зменшити. Витра-
ти – теж. Але можливості для заощадження мають певну 

межу, за яку не варто переходити. Недоречна «економія» на 
рибі, як відомо з прислів’я, потім відчувається у смаку юшки.

Жартівливий вислів «економія повинна бути економною» 
насправді є розумним попередженням: не варто заощаджувати 
на необхідному. Відомо, що скнара платить двічі. Перша випла-
та, зазвичай, його потішає – заощадив! Але друга - це вартість 
втраченого (або «недоотриманого») врожаю.

Є обов’язкові статті витрат, де жадібність недоречна: насіння, 
мінеральне живлення, засоби захисту рослин. Звісно, що можна 
дещо відкоригувати витрати на добрива та ЗЗР, але це не впли-
ває суттєво на загальну суму витрат.

Проте, існують препарати, відмова від використання (та при-
дбання, звісно) яких у певних обставинах не впливає на кількість 
та якість врожаю. Мова іде про регулятори росту – ретарданти.

Тому виникає питання: чи варто витрачати кошти на їх при-
дбання, а час та певні зусилля - на їх внесення?

Щодо використання ретардантів на ріпаку існують різні дум-
ки. У величезному діапазоні: від безапеляційного «це є вкрай 
необхідно!», до не менш категоричного «змарновані гроші...».

Насправді буває і так, і сяк. В залежності від стану рослин, 
погодних умов, термінів та технології внесення препаратів.

Взагалі, навіщо потрібні ріпакові ретарданти? Головна мета їх 
застосування – примусове корегування розвитку рослин. Тому 
їх застосування у «ідеальних» посівах є недоречним. Але, на 
жаль, у буденному житті ідеали є майже недосяжними. Восени 
на Півдні України посіви або зріджені, або ущільнені, а їх розви-
ток або занадто швидкий, або, навпаки, відстає. Тому, у окремих 
випадках, від застосування ретардантів може бути користь.

Але що таке ретарданти? Це препарати, які блокують дію гі-
береліну. Для чого?

Щоб відповісти на це питання, потрібно дещо знати про гі-
берелін.

ГІБЕРЕЛІН НЕОБХІДНИЙ ТА ЗАЙВИЙ
Гіберелін – це природний рослинний гормон (фітогормон), 

який впливає на фізіологічні процеси, зростання, вегетативний 
та генеративний розвиток рослин. Гіберелін діє в комплексі з 
іншими фітогормонами: ауксином, цитокініном, абсцизовою 
кислотою та етиленом.

Наочний приклад дії гібереліну – його вплив на формування 
надземних та підземних частин рослини, на її архітектоніку.

Звісно, що майбутній «проект» рослини міститься у його 
ДНК. Але вплив зовнішніх умов та відповідні зміни гормональ-
ного балансу втручаються у початковий проект. Саме тому з од-
накового насіння не завжди виростають однакові рослини.

Фітогормони «допомагають» та «заважають» один одному. 
Ауксини верхівки пагону пригнічують ріст бічних бруньок, тобто 
забезпечують апікальне домінування. Якщо у рослині «перема-
гають» ауксини, стебло росте у гору та майже не розгалужуєть-
ся. У цій справі йому допомагають гібереліни. Вони стимулюють 
ріст стебла за рахунок розтягування клітин та активують апі-
кальну меристему - так звану «точку зростання».

Цитокініни це домінування долають, та викликають розгалу-
ження. Але, зазвичай, усі три групи фітогормонів «працюють» 
разом. Вони начебто «розтягують» рослину вгору, униз та вбік.

Рослина знає, як саме їй зростати та як розвиватися. Але існує 
проблема - рослина завжди вибирає шлях найменшого опору. 
Тобто намагається отримати максимальний доступ до ресурсів 
з мінімальними витратами. Це правильна тактика, але у певних 
умовах - дуже погана стратегія. Розглянемо три можливі «сце-
наріі», коли неконтрольоване зростання має негативні наслідки.

Наприклад, восени у сприятливих умовах рослини ранні схо-
ди ріпаку зростають без обмежень. Але надлишок вегетативної 
маси може виявитися причиною вимерзання взимку. Створити 

високу концентрацію кріопротекторів (цукрів) в клітинному 
соку масивної рослини нелегко. До того ж, надлишок листя ви-
трачає занадто багато води та запасених поживних речовин на 
власні потреби до переходу у стан зимового спокою.

Якщо у рослин ріпаку восені було «щасливе дитинство», рос-
лини не сформували глибоку та розгалужену кореневу систему. 
Як казав персонаж мультфільму, «нас і вдома непогано году-
ють». Якщо поживні речовини та волога постійно були у верх-
ньому шарі ґрунту, навіщо корінням «залишати зону комфорту» 
та шукати чогось на глибині?

Але у подальшому умови вегетації можуть погіршитися. На-
приклад, розпочнеться тривала посуха. «Балувані» рослини 
відчують її негативні наслідки в повній мірі, бо не спроможні 
ефективно використовувати вологу з глибоких шарів ґрунту.

Необмежене зростання є причиною жорстокої конкурен-
ціі рослин в ущільнених посівах. Кожна рослина намагається 
обігнати сусідів - конкурентів у боротьбі за «безлімітний до-
ступ» до сонячного світла.

Рослини щосили тягнуться догори… А потім приходить зима. 
Учасники гонки мають «витягнуту» кореневу шийку, слабке ко-
ріння та недостатній вміст вуглеводів у клітинному соку. Такі 
рослини приречені на смерть від морозу, і можуть дожити до 
весни лише у аномально теплу зиму.

У цих гіпотетичних ситуаціях у рослин ріпаку було б набагато 
більше шансів перезимувати, якби під час осінньої вегетації в 
них тимчасово «вимкнули» гіберелін.

Що відбудеться з рослиною, якщо під час активного вегета-
тивного розвитку заблокувати дію гібереліну? Гіберелін «тягне» 
стебло рослини вгору. Якщо цей напрямок зростання заблоко-
вано, вектор зростання зміститься вниз і вбік. Тобто в напрямку, 
яким «керують» два інші фітогормони: ауксин та цитокінін.

Підсумковий результат зміни «статури» рослини буде такий: 
потужний глибокий розгалужений корінь, компактна розетка 
листя, товсте вкорочене стебло.

Але це ще не всі наслідки «вимкнення» гібереліну.Цей фіто-
гормон має чималий вплив на фізіологічні процеси, тому його 
тимчасовий «відпочинок» обов’язково призведе до деяких змін.

Наприклад, гіберелін гальмує утворення хлорофілу в лист-
ках рослин на світлі та сприяє його руйнуванню в темряві. Від-
повідно, блокування дії гібереліну збільшить вміст хлорофілу. А 
це сприяє ефективному фотосинтезу та накопиченню рослиною 
вуглеводів, необхідних для успішної перезимівлі.

Висока концентрація гібереліну зменшує в’язкість протоп-
лазми. Цей гормон стимулює ріст, а зростання вимагає енергії 
- тобто вуглеводів. Якщо тимчасово «нейтралізувати» гіберелін, 
вміст вуглеводів в клітинному соку зросте, а протоплазма стане 
густішою. А чим густіше вміст протоплазми клітин, тим вище їх 
стійкість до замерзання.

Гіберелін «розганяє» ростові процеси, тому рослини ін-
тенсивно дихають і «потіють», тобто випаровують вологу. При 
блокуванні гібереліну транспірація суттєво зменшується. Це 
важливо для виживання рослин при дефіциті вологи. Крім того, 

РЕТАРДАНТИ ДЛЯ РІПАКУ: «ТАК», «НІ» ЧИ «ПОМІРКУЄМО»?
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зменшення вмісту води у рослинних тканинах підвищує моро-
зостійкість рослин.

Як «вимкнути» гіберелін? Досить просто: своєчасно оброби-
ти рослини ретардантами.

РІЗНІ ПРЕПАРАТИ, ОДНАКОВА МЕТА
Перші ретарданти були синтезовані у середині минулого 

століття. Їх використовували переважно для запобігання виля-
ганню зернових колосових культур: рослини, оброблені в фазу 
подовження першого міжвузля, формували коротші, але більш 
товсті та міцні стебла.

Досліди по використанню ретардантів на посівах озимого рі-
паку проводили ще в середині 1960-х. Але у виробничих масш-
табах їх почали застосовувати тільки в кінці 1980-х в країнах 
Західної Європи. З кінця 1990-х цей технологічний прийом ста-
ли використовувати також на сході Європи, зокрема в Україні.

Візуальні ефекти застосування різних за хімічною будовою 
ретардантів подібні, бо всі ретарданти блокують дію гібереліну. 
Але роблять це вони по-різному.

Деякі з них блокують біосинтез гібереліну. При цьому гормо-
нальний баланс рослини «зсувається» у бік ауксину і цитокіні-
ну. Препарати з такою дією активно стимулюють ріст коренів та 
сприяють формуванню додаткових пагонів.

Слід зазначити, що при певних обставинах блокатори синте-
зу гібереліну стимулюють синтез абсцизової кислоти - «гормону 
виживання».

Абсцизова кислота пригнічує ростові процеси. При цьому 
зменшується транспірація, відповідно - і споживання вологи рос-
линами. У клітинному соку зростає концентрація цукрів. Зазвичай 
таким чином рослини реагують на «неприємності» на кшталт по-
сухи або заморозків. При проведенні «профілактичної» обробки 
ретардантами перед стресом рослини отримують додаткові шан-
си пережити несприятливі обставини з мінімальними втратами.

Синтез гібереліну блокують діючі речовини трьох хімічних груп:
а) хлормекватхлорид (ССС750, стабілан та ін.);
б) трінексапак-етил (модус, перфект, кальмі), прогексадіон Са 

(месідор);
в) триазоли (д.в. паклобутразол, уніконазол, тріапентанол, 

флурпірамідол, тебуконазол, тріадіметафон, метконазол).
Інша група ретардантів стимулює синтез етилену - «гормону 

старості». Етилен затримує диференціацію тканин, активізує про-
цеси руйнування клітинних структур та прискорює старіння клі-
тин. Таким чином, дія гібереліну блокується його антагоністом.

Найпопулярніше діюча речовина, що сприяє підвищенню 
концентрації етилену - етефон (церон).

Існують також комбіновані препарати, які підсилюють дію 
підвищеної концентрації етилену додатковим блокуванням 
синтезу гібереліну. Так діє, наприклад, комбінація мепікватхло-
риду та етефону (терпал).

Зазвичай, ретарданти-етиленпродуценти використовують 
для обробки зернових колосових культур для запобігання їх 
вилягання.

Для обробки посівів ріпаку використовують діючі речовини, 
які блокують синтез гібереліну. Вони переважно належать до 
двох хімічних груп.

Хлорхолінхлорид, мепікватхлорид і хлормекватхлорид за 
хімічною будовою є четвертинними солями амонію. Вони пе-
решкоджають приєднанню мелавонової кислоти до молекули 
каурину (попередника гібереліну в рослинах).

Діють вони надійно, але без «зайвих ніжностей». Тому при 
застосуванні у надмірній кількості або у стресових для ріпаку 
умовах, можливе тривале пригнічення рослин. У деяких госпо-
дарствах препарати хлормекватхлориду або мепікватхлориду 
використовують як «гальмо» для екстреної зупинки зростання 
рослин, які небезпечно переростають. Але краще використову-
вати відносно «м’які» речовини з групи триазолів.

Триазоли як ретарданти на посівах ріпаку вперше стали засто-
совувати в країнах Західної Європи (Німеччина, Франція, Бельгія) 
на початку 1990-х років. Виявилося, що у порівнянні з четвертин-
ними солями амонію триазоли мають дві суттєві переваги.

По-перше, триазоли блокують три біохімічних процеса на різ-
них етапах синтезу гібереліну. Це дозволяє отримати бажаний 
ефект при використанні помірних норм діючої речовини (0,3-0,4 
кг д.р./га) та мінімальному ризику надмірно «придавити» культуру.

Друга перевага – системна фунгіцидна дія деяких пред-
ставників цієї групи. Наприклад, метконазол та тебуконазол 
ефективно діють проти альтернаріозу, фомозу та справжньої 
борошнистої роси. Тому обробка посівів цими ретардантами 
забезпечує ефект «два в одному» - ретардантний ефект та кон-
троль (профілактика) хвороб.

Слід зазначити, що далеко не всі фунгіциди класу триазолів 
є ретардантами, та не всі ретарданти з цього класу - фунгіцида-
ми. Наприклад, флутріафол або дифеноконазол - це ефектив-
ні фунгіциди, але абсолютно «немічні» ретарданти. І навпаки, 
паклобутразол або уніконазол ефективні як ретарданти, але 
не мають достатньої фунгіцидної дії. Тому, в одному препараті 
іноді поєднують два триазола: один «фунгіцидний», а інший - 
«ретардантний».

На посівах ріпаку використовують такі діючі речовини:
1. Тебуконазол. У препаративній формі к.е. (250 г/л) - Фолікур 

та незліченна кількість його генеричних «клонів».
2. Метконазол. У чистому вигляді - препарат Карамба к.е. (60 

г/л), а також в суміші з мепівакхлоридом - препарат Карамба Тур-
бо к.е. (метконазол 30 г/л + мепікватхлорид 210 г/л).

3. Паклобутразол. Препарат Сетар к.с. (дифеноконазол, 250 г/л 
+ паклобутразол, 125 г/л).

4. Пропіконазол. Препарат Тіназол к.е. (пропіконазол, 250 г/л).
Автор: Олександр Гончаров

З повною версією статті постійного автора редакції Ви зможете ознайомитись в журналі «Agroone»,  
№ 11 (48) / листопад 2019 р. на сайті: https://www.agroone.info/ або зателефонувавши по тел. (067) 513-20-35
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Завдяки використанню елітного генетичного матеріалу  
на фермі «агротем» вдалося підвищити продуктивність корів  

від 3 до 8 тонн, отримуючи молоко іЗ максимальною жирністю

як підняти надої удвічі

Для цього ж, як переконаний керів-
ник «Агротем» Олег Темчишин, основою 
основ є якісна генетика молочної худоби.

— У нас на фермі утримується 80 
молочних корів і приблизно стільки ж — 
шлейфу. Від початку зробили ставку 
на найкращі породи молочної худоби. 
Це корови пород Джерсей та Голштин. 
Вони дають молоко із високим відсот-
ком жирності – до 6%, яке оптимально 
підходить для виготовлення сирів, — 
розповідає Олег Темчишин.

Розпочавши у 2013 році молочний 
бізнес і придбавши понад 30 корів, пан 
Олег став постачальником сировини для 
«Львівської сироварні Джерсей». Звісно, 
що для того, щоб виготовляти крафтові 
сири найвищої якості необхідно було 
довести молочну ферму до доскона-
лості. В тому числі і в напрямку селекції.

— Розпочинали ми із надоїв 3000 л на 
рік. При цьому зіштовхнулися із певною 
проблемою — телята народжувалися 
міцні, здорові, однак мали занадто важ-
ку та велику голову. Зрештою, порадив-

шись, ми вирішили рухатися у напрямку 
голштинізації породи, а для цього потрі-
бен був винятково якісний генетичний 
матеріал, — пояснює господар ферми.

І пан Олег, і його дружина пані Анна 
Темчишин із захопленням згадують як 
розпочалася та розвинулася співпраця 
із ТОВ «Сімекс Альянс Україна». Річ у тім, 
що це відразу ж забезпечило чудові ре-
зультати роботи і підвищило рентабель-
ність роботи молочного підприємства.

— Почнімо з того, що завдяки отри-
маній у ТОВ «Сімекс Альянс Україна» 
спермі биків 60% запліднень відбу-
вається після першого разу. Це дуже 
хороший результат, тому що тварини не 
«гуляють», і виробничий процес на фер-
мі триває без перерви. До того ж, ми по-
бачили, що таке дійсно по-справжньому 
генетичний матеріал. У нас стрімко по-
чали зростати надої, і якщо раніше ми 
мали по 3000 л на одну корову, то зараз 
цей показник сягає 8000 л. У нас навіть 
є корова, яка дає до 70 л на день! При 
цьому ми отримуємо високоякісне жир-
не молоко, — відзначає Олег Темчишин.

Господарі ферми «Агротем» наголо-
шують на тому, що фахівці ТОВ «Сімекс 
Альянс Україна» не просто реалізують 

сперму биків, але й провадять постійну 
консультативну підтримку зі свого боку, 
надаючи необхідні рекомендації своїм 
партнерам. Щомісяця у тварин беруть 
усі необхідні аналізи та окрім цього 
здійснюється щоденний моніторинг 
стану худоби.

— Розумієте, ми виготовляємо краф-
тову продукцію найвищої якості. Ми не 
маємо права на помилку, в ферму інве-
стовано досить великі кошти. Тому все 
має бути на висоті: і годівля худоби, і 
догляд за нею, і звичайно ж, селекція. 
Особисто я переконався, що левова 
частка успіху у молочному тваринни-
цтві залежить саме від генетики, — вва-
жає Олег Темчишин.

м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл. 
вул. Гостинна, 13.

Тел.: (067) 509-01-59, (067) 481-70-72
www.semexukraine.com 
E-mail: semex@ukr.net

Невелике сімейне підприємство «Агротем» працює у якості ключо-
вого постачальника молока для унікального вітчизняного підприєм-
ства – «Львівської сироварні Джерсей». Побудоване за цілковито 
європейськими зразками господарство виготовляє елітні сорти нату-
ральних сирів, котрі відзначаються найвищими смаковими та харчо-
вими якостями. Підтвердженням цьому слугують численні перемоги 
на престижних національних та міжнародних конкурсах, таких як 
Cheese World Award. Запорукою таких досягнень стала як унікальна 
рецептура продукції, так і найвища якість вихідної сировини. 

A1
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Подбай про своє...
www.seeding.com.ua
Подбай про своє...

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

СУЧАСНі СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСіВУ «RECORD»
Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості про-

цесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

• 7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому 
захисному корпусі;

• сучасне програмне забезпечення;
• на екрані зображена інформація одночасно по всім ви-

сівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, 
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сі-
валки та сіяти з максимальною швидкістю;

• відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
• робота оптичних датчиків в умовах забруднення,  

завдяки автоматичному посиленню сигналу;

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

A1

• система зберігає в пам’яті дані  
10 полів (до 500 га кожне) і дозво-
ляє провести аналітику якості посіву.
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- Я мрію про той час, коли в Україні платити податки буде 
престижно і цим будуть пишатися. Якщо це робитимуть біль-
шість платників податків, то покращення торкнуться усіх галу-
зей економіки і, відповідно, соціальної сфери. І ми з часом змо-
жемо досягти рівня якщо не Німеччини, то принаймні Польщі.

В конкурсі брали участь відомі світові та вітчизняні вироб-
ники. І те, що ми стали переможцями, для мене особисто стало 
підтвердженням того, що ми на правильному шляху. Я радий, 
що відзначили наше прагнення до чистоти ведення бізнесу у 
всіх відношеннях. Ми розвиваємося, хоча й не маємо таких 
потужних фінансових ресурсів, як у західних виробників. Тим 
не менш, ми знайшли власну нішу на аграрному ринку Укра-
їни. З року свого заснування, наше підприємство є надійним 
партнером для українських фермерів і пропонує їм недорогу 
надійну техніку, яка не потребує складного обслуговування і 
не поступається за якістю роботи кращим іноземним анало-
гам. Окрім цього, у нас є постійний зворотній зв’язок з нашими 
клієнтами, і ми враховуємо усі їхні побажання щодо вдоско-
налення конструкції тієї чи іншої моделі. Це наші переваги, це 
наша репутація, яку ми здобували впродовж вже 23 років ро-
боти на ринку, і найкраща подяка для нас – це відгуки наших 
покупців, - наголошує директор Юрій Логвінов.

- Придбав причіпний дисковий лущильник ЛДП-6 вироб-
ництва «Хартехпром-97» (ТМ Слобода) і користуюсь ним 
вже третій рік. Зараз свою стару дискову борону і культи-
ватор зовсім не використовую, всі операції по обробці 
ґрунту і весною, і восени виконую виключно цим агрегатом 
і зразу можна сіяти. У наших краях волога завжди в дефі-
циті, а завдяки використанню ЛДП-6 вона зберігається у 
ґрунті, а урожайність каже сама за себе: 55-60 ц/га пшени-
ці, 50 ц/га ячменя і 35 ц/га соняшника. Усім рекомендую.  
Фермер Уманець Сергій Миколайович, с. Гулянка, Окнянський 
р-н, Одеська обл.

- Для передпосівної підготовки користуюсь універсаль-
ним культиватором КПС-8МРП «Слобода», виготовленим 
ПФ «Хартехпром-97», вже не перший рік. Цього року за-
мовив дисковий агрегат ЛДП-6 з переднім котком-по-
дрібнювачем цього ж виробника. Ніякої «гребінки» і за-
бивання, навіть при великій кількості пожнивних решток, 
дуже економічно (десь 3-3,5 л/га) і якісно працює. Об-
роблені ним поля, навіть після збирання кукурудзи і со-
няшнику, не потребують додаткових операцій для під-

готовки передпосівного ложа, якісна мульча дозволяє 
зберегти вологу. Можливо буду продавати культиватор, 
тому що наші потреби може виконувати лущильник ЛДП-6.  
Директор ТОВ «Агротрадиція» Верета Андрій Михайлович, 
с. Глибоке, Харківський р-н, Харківська обл.

Приватна фірма «Хартехпром-97» - підприємство відносно 
невелике і займається виготовленням широкого спектру сільгоспа-
грегатів: дискові борони, лущильники, культиватори, глибокороз-
пушувачі, зубові борони тощо. Весь модельний ряд включений до 
Переліку техніки і обладнання для АПК, вартість якого частково 
компенсується за рахунок державного бюджету. На жаль, ця вкрай 
важлива програма скоріш за все не буде передбачена в наступно-
му році, тому у Вас ще є шанс скористатися можливістю отримати 
компенсацію, придбавши необхідну техніку вже сьогодні.

Із самого початку своєї роботи – ще в 1996 році – компанія 
пішла шляхом максимальної орієнтованості на потреби вітчиз-
няних аграріїв із забезпечення ефективною ґрунтообробною 
технікою вітчизняного виробництва.

Економічність, енергоефективність та якісна обробка ґрунту 
із збереженням дефіцитної вологи – ось основні задачі, які ви-
конує техніка під торговельною маркою Слобода.

Зокрема, це стосується таких популярних на ринку агрега-
тів як дискові лущильники на пружинних стійках ЛДП та серія 
важких дискових агрегатів на гумових еластомірах ЛДТ.

Лущильники ЛДП із шириною захвату від 3 до 10 м опти-
мально підходять для лущення стерні та передпосівного обро-
бітку ґрунту, стимулюючи проростання падалиці, подрібнюючи 
та перемішуючи пожнивні рештки і формуючи рівний посівний 
горизонт. При цьому агрегат здатен провадити обробіток ґрун-
ту на швидкості до 18 км/год. З витратою палива від 2 л/га, що 
забезпечує його високу економічність і продуктивність.

Важкий дисковий лущильник ЛДТ спроможний здійснюва-
ти як передпосівний, так і основний обробіток ґрунту на глиби-
ну до 15 см. При цьому кріплення стійок із гумовими еласто-
мірними амортизаторами гарантує бокову стійкість робочих 
органів навіть за найважчих умов роботи.

Агрегати ЛДП і ЛДТ можуть бути укомплектовані передніми 
ріжучими котками для попереднього подрібнювання рослин-
них залишків.

Техніка виробництва ПФ «Хартехпром-97» працює не тільки 
на полях України, а і в Молдові, Литві, Болгарії, Румунії і Польщі.

Так чи інакше український бізнес поступово інтегрується 
до загальноєвропейського ринку. І серед конкурентних пере-
ваг на ньому цінується не лише висока якість продукції, яка є 
справою наживною, але й те, чого не купити ні за які гроші – це 
репутація. Жоден серйозний європейський партнер не матиме 
діла зі злісним неплатником податків чи порушником соціаль-
них норм. Тому починати розвивати ці супутні напрямки діяль-
ності бізнесу потрібно вже сьогодні.

Іван Бойко

За найвищими стандартами
Вітчизняний виробник сільгосптехніки «Хартехпром-97» (м. Харків, ТМ Слобода) 
за підсумками року отримав Диплом переможця в рейтингу 
«Сумлінні платники податків-2018»

В Україні сплачувати податки – річ, скажімо так, не дуже популярна. Однак, коли ми наріка-
ємо, що «нам ще далеко до Заходу», то повинні усвідомлювати, що західна якість життя почи-
нається з дотримання елементарних соціальних обов’язків і стандартів. Зокрема, це підтвердив 
досвід харківської компанії «Хартехпром-97», котра здобула визнання в рейтингу «Сумлінні 
платники податків-2018».

A1
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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, 
вирівнювання і часткового мульчування поверхні 
поля.

Подрібнення рослинних залишків і часткове 
мульчування ґрунту затримує випаровування воло-
ги, регулює температуру поверхневого шару, стри-
мує ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, збага-
чує 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!

Борона-мотига ротаційна  
на Базі австрійської технологіїї.

��

��

Продуктова лінійка ротаційних борін від 
«Аякс Агро» - результат новітніх розробок найкра-
щих українських конструкторів на базі ідей, за-
пропонованих австрійською технологією. Борони 
«АЯКС» задовільнять потреби всіх – від малих го-
сподарств до великих земельних холдингів – ми 
пропонуємо агрегати з шириною захвату від 2-х до 
18-и метрів.

Найважливішим технічним рішенням в боронах 
серії Преміум є використання литих робочих ор-
ганів – «зубів» особливої конфігурації з лопаткою 
обтічної форми. Дана модель забезпечує ефек-
тивне зняття ґрунтової кірки до 7 см, видалення 
бур’янів на стадії нитки та – найважливіше – ство-
рення ефекту «мікровибуху» при виході зуба з ґрун-
ту і таким чином насичення ріллі додатковим азо-
том до 100 кг/га при найменшому пошкодженні рос-
лин – до 1%!

В рухомих вузлах використовуються італійські 
підшипники SKF, сайлент-блоки, виготовлені на за-
мовлення, робочі стійки зварні посилені товщиною 
9 мм.

Борона «Аякс» збереже врожай та допоможе 
зекономити кошти на добрива! Надійна в експлуа-

тації, незамінний агрегат для зернових і просапних 
культур!

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
A1
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Робоча ширина захвату, м 2/3/4/6/9/12/18

Вага, кг 1250

Кількість стійок 27

Товщина металу основної 
балки (бруса), мм

8

Товщина металу підсилених 
стійок, мм

9

Робоча швидкість руху,  
км/год

15-20

Продуктивність обробки, 
га/зміна

до 100

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)
Необхідна потужність трак-
тора, к.с. 

від 80

Гарантія на металоконструк-
цію

3 роки

Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068) 555-16-85, (050) 660-13-98

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

Дзвони зараз!

ТЕХНіЧНі ХАРАКТЕРИСТИКИ

бОРОНА-МОТИгА АЯКС — ЕфЕКТИВНИй  
і НЕзАМіННИй пОМіЧНИК У ВАшОМУ гОСпОдАРСТВі!

��

A1

АКЦІЯ!

Придбайте техніку 
з 1 жовтня 

до 1 грудня 2019 
та отримайте 

ЗНИЖКУ до 15%
*Подробиці на сайті 

та за телефоном 
у підписі до статті.

Адреса виробника: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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Запчастини для екструдерів:  
шнеки, шайби, кільця, вали та інші нестандартні деталі

050 55 64 310 • 068 36 38 949
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“Агро1”, №11 (46), листопад 2019 р. Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
A1

ПІДПРИЄМСТВО «БУДАГРОПЛюС« НАДАЄ ПОСЛУГИ 
З  АГРОБУДІВНИЦТВА ПІД «КЛюЧ«.

■  Проектування та монтаж ліній по переробці  
масляних культур 

■  Переобладнання шахтних і модульних зерносушарок 
■  Виробництво, монтаж, встановлення, реконструкція 

зернових норій високої продуктивності.
■  Монтаж зернопереробного обладнання  

для підприємств агропромислового комплексу.
■  Проектування та монтаж елеваторів
■  Будівництво завальних ям 
■  Виробництво нестандартного обладнання
■  Реконструкція, ремонт, будівництво ЗАВів  

або КЗС різної потужності.
■  Капітальний та поточний ремонт зерносепараторів БЦС
■  Будівництво зерносховищ
■  Будівництво ЗАВ та КЗС під ключ.
■  Монтаж зернових сушарок 

ПОвний сервіс

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАж АНГАРІВ, НАВІСІВ 
БУДь-ЯКОї ФОРМИ І РІВНЯ СКЛАДНОСТІ

ПРАЦюВАТИ 
НАПРЯМУ ІЗ ЗАВОДОМ – 

ВИГІДНО!

066 542 53 79     
067 171 24 94

Директор: Калмиков Сергій Олександрович

e-mail budagroplus@at.ua
www.budagroplus.com.ua

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР БІОПАЛИВНИЙ ГТУ 
З ПОВІТРЯНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ ТВ +  
СУШАРКИ ЗЕРНОВІ МОДУЛьНІ

На сьогоднішній день використання біопаливних теплогенера-
торів дуже актуальне, їх використання дозволяє досягти істот-
ного зниження затрат. Теплогенератори, що виробляє компанія 
«Будагроплюс», призначені для отримання теплого повітря у 
великому обсязі при мінімальних затратах палива. Перевага те-
плогенератора, розробленого нашою фірмою, полягає в тому, що 
паливом для нього можуть служити відходи від деревообробних 
виробництв (тирса, стружка), пелети, а також рослинні відходи 
сільськогосподарського виробництва (лушпиння соняшника, 
відходи зернових, подрібнена солома, щепа, костриця).

Дана перевага є вагомим фактором при виборі теплогенеру-
ючої установки для підприємства через надмірно високі ціни 
на традиційні теплоносії – природний та скраплений газ, ди-
зельне паливо тощо. Завдяки інноваційним конструкторським 
рішенням, які були впроваджені при проектуванні теплогене-
ратора, вдалося зберегти високі енергетичні характеристики 
обладнання при мінімальному споживанні альтернативного 
палива.

Особливу увагу при проектуванні та виробництві теплогенера-
торів приділяється пожежній безпеці, а також питанням охо-
рони праці. Зокрема виключається прогорання палива в по-
давальному шнеку до бункера завантаження палива. Високий 
ступінь автоматизації теплогенератора дозволив мінімізувати 
затрати праці операторів. Для зручності експлуатації є мож-
ливість установки люка для запуску та обслуговування тепло-
генератора з правого або лівого боку. Також для уникнення 
зависання палива з високою вологістю над подавальним шне-
ком в паливному бункері передбачена система перемішування 
палива, яка розташована безпосередньо над шнеком.

■  ЗЕРНОВиХ
■  БУНКЕРНиХ
■  МОДУЛьНиХ

■  ШАХТНиХ
■  БАРАБАННиХ
■  НАПОЛьНиХ

ПЕРЕОБЛАДНЕННЯ СУШАРОК БУДь-ЯКИХ 
ВИРОБНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ НА БІОПАЛИВІ
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