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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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“Агро1”, №2 (49), лютий 2020 р.

ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» ПРОПОНУЄ ДО ВАШОЇ УВАГИ

Детальна інформація за телефонами: +38 067 515 30 06, +38 050 657 85 09 
expoluxe111@gmail.com

НОВІ ГІБРИДИ СОРГО ВІД АДВАНТА СИДЗ,  
ЯКІ ДОБРЕ ЗАРЕКОМЕНДУВАЛИ СЕБЕ У СВІТІ

Група стиглості: рання 
Період вегетації: 95-100 днів 
Колір зерна: червоний 
Маса 1000 насінин: 30-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 3-3,5 
Присутня стійкість до попелиці біотипу “C” 
Рослини низькорослі (90-100 см), з високо  
розміщеною волотю, що значно полегшує 
збирання. 
Гібрид з широким ареалом адаптації –  
від Степу до Полісся.
Танін відсутній. 
Селекція: США

• ЯНКІ

Група стиглості: середньорання 
Період вегетації: 108-115 днів 
Колір зерна: червоний 
Маса 1000 насінин: 31-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 2-3 
Присутня стійкість до попелиці біотипу “C” 
Стійкий до полягання 
Стійкість до соргового комарика - Midge 
Tested Ratig (MTR) 6 
Рослини низькорослі (95-110 см) з висо-
ким потенціалом урожайності. 
Чітко виражена ознака “Stay Green” допо-
магає покращити продуктивність гібриду 
в жорстких умовах, оскільки допомагає 
конвертувати наявну вологу у ґрунті  
на високий потенціал урожайності.
Танін відсутній. Селекція: Австралія

• ЕКЛІПС

Група стиглості: середньостигла 
Період вегетації: 115-120 днів 
Колір зерна: білий 
Маса 1000 насінин: 32-35 г 
Тип волоті: напіввідкрита 
Продуктивне кущення: 2-3 
Присутня стійкість до попелиці біотипу “C” 
Стійкий до полягання 
Рослини низькорослі (75-90 см),  
з високим потенціалом урожайності. 
Має чистий білий колір, що дозволяє  
використовувати його в харчових цілях. 
Танін відсутній. Високий вміст крохма-
лю - до 75%. Селекція: США 

• Б'ЯНКА

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 

A1

Простий гібрид соняшнику
Період дозрівання: середньостиглий
ПЕРЕВАГИ
Високий потенціал урожайності
Ген стійкості до імазамоксу у поєднанні 
з високим вмістом олеїнової кислоти 
(більше 89%)
Гібрид з найвищим потенціалом вмісту 
олеїнової кислоти, що було підтвердже-
но при проведенні незалежного тесту-
вання у Франції (CTPC - Geves) разом з 
іншими гібридами

ПРО ГІБРИД
Гібрид з високим потенціалом продук-
тивності та високим вмістом олії у насін-
ні. Високий вміст олеїнової кислоти 
(більше 89%). Стійкий до гербіцидів 

на основі імазамоксу. Ген стійкості 
до гербіцидів на основі імазамоксу 
присутній на обох батьківських лініях, 
що дозволяє йому бути дуже стійким до 
цього типу гербіцидів

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ  
ВЛАСТИВОСТІ
Період вегетації: 110-112 днів
Рекомендована густота: 50-60 тис. 
рослин/га

ФЕНОТИПИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Колір насіння чорний, з крайовими та 
боковими смужками сірого коліру. Дов-
жина сім'янки від 1,0 до 1,3 см
Рослини високого зросту, розмір кошику 
від 23 до 25 см

НОВИЙ ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ ГІБРИД СОНЯШНИКУ  
З АРГЕНТИНСЬКОЮ ГЕНЕТИКОЮ ВІД  АДВАНТА СИДЗ

• ХАЙСАН 231 КЛВО

Стійкість до полягання 9
Посухостійкість 9
Фомопсис 8
Біла гниль, склеротинія 9
Сіра гниль 8

Вертицильоз 8
Альтернаріоз 7
Іржа 8
Несправжня борошниста роса* 9

А також гібриди • Хайсан 158 КЛ • Хайсан 162 КЛ • Хайсан 254 • Хайсан 298

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*раси 100, 300, 304, 307, 314, 334, 700, 710
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

ДН Світязь
  (ФАО 250) F1
ДН Фієста
  (ФАО 260) F1
ДН Дніпро
  (ФАО 300) F1
Кобза МВ 
  (ФАО 350) F1
Одеський 385 МВ
  (ФАО 380) F1виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 

Розповідає директор Гостєв Євген Юрійович: 2019 рік закінчив-
ся для нашого підприємства дуже приємною звісткою: всі створе-
ні нами 4 гібрида соняшника, передані на державне сортовипро-
бування, достовірно перевищили середню урожайність гібридів, 
що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років:

Зона Середня урожайність 
всіх гібридів 

Урожайність гібридів  
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»

Олійність гібридів  
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»

Фурор Презент Беркана Аврора Фурор Презент Беркана Аврора 

Лісостеп 23,3 30,1 33,0 33,4 31,7 53,1 54,0 51,5 52,1

Степ 20,8 24,5 23,6 21,9 26,0 46,9 47,9 48,3 46,7

Якщо проаналізувати дані таблиці, виявиться, наприклад, 
що середня урожайність гібридів ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» в 
мережі держсортостанцій по зоні лісостепу на 37,8%!!! вища, 
ніж середня урожайність по цій зоні. І ця середня урожай-
ність складається: по-перше, на 93% з гібридів іноземної се-
лекції (зараз в Україні під вітчизняною селекцією соняшника 
зайнято лише 7% посівних площ), а по-друге, це відомі світо-
ві бренди, деякі з котрих щорічно в селекцію вкладають біля 
100 млн доларів. Тобто та робота по селекції, яку ми поча-
ли 10 років тому, почала приносити свої результати. І навіть 
більше – виявилась кращою, ніж можна було собі уявити.

І особисто у мене виникає законне питання до сільгосп-
виробників:

НАВІЩО ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ, ЯКЩО:
Наше підприємство:
1. Має у власності свій сучасний насіннєвий завод з бага-

тьма ноу-хау по мінімізації травмування насіння і свою лінію 
по протруюванню. У 2019 р. ми придбали фотосепаратор, 
який ще покращить якість нашого насіння.

2. Ми є виробниками насіння, які внесені до Державного 
реєстру.

3. Історія нашого підприємства, якому вже 18 років, до-
вела, що навіть насіння інших селекційних установ, яке ми 
вирощуємо і реалізуємо, одне з найкращих в Україні.

4. Ціни на насіння, яке ми реалізуємо, досить невисокі.

Гібрид Особливості
Вартість за 1 т  

(за 1 посівну одиницю)

економ стандарт екстра

Фурор new найвищий потенціал урожайності 70000 
(400 –  
1 п.о.)

130000 
(1200 –  
1 п.о.)

140000 
(1500 –  
1 п.о.)

Селянин високоолійний, пластичний, невисокий, стійкий до вилягання

Віват стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Презент new стійкий до кореневих гнилей 60000 
(360 –  
1 п.о.)

120000 
(1200 –  
1 п.о.)

130000 
(1500 –  
1 п.о.)Сучасник для низьковитратних технологій вирощування

Базальт високі темпи росту, інтенсивного типу
50000 
(300 –  
1 п.о.)

110000 
(1000 –  
1 п.о.)

120000 
(1450 –  
1 п.о.)

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 - - 1500 –  
1 п.о.

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2020 рік

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»: 
УСПІХИ У ВЛАСНІЙ  

СЕЛЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ

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

A1
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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 тонну 
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

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 1 600 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 СУМО 2017**
Інститут овочівництва і рільництва 

«NS SEME», Нови Сад, Сербія

110-112 50,0 екстра 1 900 п.е.
НСХ 1752** 102-105 53,0 екстра 1 900 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

Приймаємо замовлення на НАНО добрива: К1, К2 та К6. 
К1 - активатор зростання кореневої системи. Норма: 0,5 л/га (ячмінь, горох) 

та 0,7 л/га (пшениця, ріпак, гірчиця). Якщо вчасно внести, то вже через 20 днів 
маса коренів обприсканих рослин буде вдвічі більша у порівнянні з контро-
лем. К6 - прискорювач проростання насіння. К2 - ретардант: потовщує стебла, 
зменшує винос рослинами вологи.

Така різниця в розвитку рослин (всіх пропашних) на однаковому агрофоні - 
завдяки активізації проростання насіння К6 та підкормки К1 в фазі З-х листків.

Своєчасне живлення рослин стимулятором росту коренів К1 по листу це:

1. Подвійна коренева система.
2. 100% захист від бездощів'я.
3. Високоякісне зерно.
4. Значне зменшення витрат на живлення та захист рослин.

Консультації та замовлення по тел.: (050) 492-26-88 та (067) 605-60-36 
www.agronauk@ukr.net, кар2013@ukr.net   •  www.agrodobruvo.com.ua

Дія прискорювача проростання на-
сіння К6, в нормі 1 літр на тонну / ви-
трати від 5 до 15 г/га:

Це вже виграний час у природи на 
розвиток. 

А витрати до 10 г/га К2 вноситься 
при хімпрополці в нормі 0.5-0.7 л/га, 
або у фазі бутонізації.

З повагою,  
НВО Агронауковець.

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

Саме такими вимогами керувалися селекціонери Всеукра-
їнського наукового інституту селекції, створюючи гібрид со-
няшнику Шенон. У 2019 році його було внесено до Державного 
реєстру сортів рослин, але навіть попри зовсім коротку ринкову 
історію гібрид вже завоював собі прихильників.

- Перший гібрид ВНІС - Український F1 - був створений в 
1997 році. З того часу, оперуючи на ринку, спілкуючись з фер-
мерами, аналізуючи зміни в сільському господарстві та потреби 
виробництва, ми зрозуміли, які основні характеристики необ-
хідні сучасним гібридам, - розповідає співзасновник ВНІС та 
провідний селекціонер соняшнику Ярослав Парій. - Створюю-
чи Шенон, ми хотіли створити гібрид, стабільний за своїми ос-
новними характеристиками, з високою урожайністю та виходом 
олії, зі стійкістю до хвороб, високою посухостійкістю та дуже 
важливою характеристикою для виробників - стійкістю до гер-
біцидів класу сульфонілсечовин, адже це створює додаткову 
можливість у боротьбі з дводольними бур’янами. Важливою є 
й висока екологічна стабільність, а також придатність для ін-
тенсивного та екстенсивного типів вирощування. Крім того, цей 
гібрид стійкий до нових агресивних рас вовчку – у поєднанні з 
високою посухостійкістю ця характеристика робить Шенон осо-
бливо затребуваним на Півдні та Сході країни.

Перш ніж потрапити до Держреєстру, гібрид Шенон про-
йшов випробування в різних екологічних умовах за різними 
технологіями вирощування. Після реєстраційне випробування 
гібриду Шенон проводили в зонах достатнього зволоження та 
у посушливих умовах. І в усіх локаціях він показав високу ста-
більність урожаю та перевищення стандартів.

Ми поспілкувалися з фермерами, що вже випробували Ше-
нон у товарних посівах 2019 року та охоче поділились відгуками.

Дмитро Слободяник, агроном ФГ «Агрокалина», Вінницька об-
ласть: Минулого року вперше почали співпрацювати з компані-
єю ВНІС, взяли на випробування 15 гібридів соняшнику, в тому 
числі й Шенон. Цей гібрид нам цікавий тим, що він є стійким до 
трибенурон-метилу. Річ у тім, що частину соняшнику ми вирощу-
ємо за технологією Експрес-Сан, застосовуючи гербіцид Експрес 
з половинною нормою, щоб сумарна норма за сезон не переви-
щувала 50 г/га. Шенон незамінний на полях, які мають високу 
забур’яненість, в тому числі дводольними бур’янами, а також там, 
де соняшник посіяний по соняшнику, і є багато падалиці.

Соняшник, в тому числі й Шенон, ми вирощуємо за інтенсив-
ною технологією. Наприклад, минулого сезону восени під оранку 
внесли 200 кг/га амофосу, навесні провели передпосівну куль-
тивацію і внесли 100 кг/га карбаміду, а під час сівби в рядки ще 
додали 80 кг/га діамофосу. Окрім того у фазу дві пари листків со-
няшнику ще ротаційною бороною руйнуємо кірку, яка утворила-
ся на поверхні ґрунту, щоб дати доступ кисню і зробити азот для 
рослини більш доступним. Сіємо з густотою 55-60 тис. насінин/га, 
щоб отримати 50 тис. рослин/га.

Погодні умови для соняшнику минулого сезону склалися 
по-різному. Березень, квітень, травень були з дощами, далі поча-
лася спека, але соняшник добре її витримав. Не було проблем і з 
хворобами. Ми проводили дві фунгіцидні обробки: першу у фазу 
3-4 пари листків, другу – у фазу зірочки. Обробки проводимо про-
філактично, не чекаючи, поки хвороба розвинеться, адже ефек-
тивний захист – це 30-40% плюс врожайності. Інсектицидний за-
хист проводимо в разі появи шкідників.

У результаті ми отримали урожайність Шенону 3,6 т/га, вміст 
олії - 52%.

Цього року спостерігались проблеми з поляганням та оси-
панням соняшнику, причиною чого були дуже сильні вітри та на-
віть град, який спричинив полягання ріпаку на великих площах. 
Але Шенон вистояв.

Загалом усі гібриди селекції ВНІС добре себе показали, і в 
товарні посіви впроваджуватимемо більшу частину гібридів, які 

ми випробовували. Щодо новинки - гібриду Шенон, - хочу під-
креслити добру стійкість до хвороб, до вилягання, до висипання 
та високу врожайність, тому зокрема Шенон на 2020 рік запла-
новано висіяти на площі 70 га.

Федір Бобрун, фермер, Полтавська область: З компанією 
ВНІС знайомий давно, щороку сію гібриди їх селекції. Вони аб-
солютно не поступаються іноземним, навіть найпопулярнішим, 
і за врожайністю, і за олійністю. Дуже важливо, що я маю ще 
й додаткову рентабельність на кожному гектарі, адже вартість 
насіння ВНІС значно привабливіша за імпортне.

Зазвичай сію гібриди соняшнику зі стійкістю до гербіцидів, 
що містять трибенурон-метил (група сульфонілсечовини). При 
використанні гербіцидів даної групи відсутня післядія, немає 
обмежень у сівозміні. Тобто ти ніби то вирощуєш класичний со-
няшник, але можеш його обробити післясходовим гербіцидом, 
знищивши злісні бур’яни. Перевагою у виборі даної гербіцидної 
технології є її економність: вартість 65 грн/га за Гранстар порів-
но з 600 грн/га за Євро-Лайтнінг.

У 2019 вирішив посіяти новинку - гібрид Шенон - на пло-
щі 30 га. Цей гібрид стійкий до гербіцидів, що містять трибе-
нурон-метил при нормі внесення 50 г препарату на гектар. 
Можна сміливо робити дві обробки у нормі по 25 г/га. Гербіциду 
вистачає, щоб убити практично усі дводольні бур’яни у фазі до 4-х 
листків. Нову хвилю бур’яну після дощу можна ще раз накрити.

Погодні умови спричинили справжнє випробування Шено-
ну посухою: дощі були з весни, а потім фактично до збирання 
опадів не було. Виявився він стійким і до вилягання: навесні, пе-
ред тим як соняшник мав викинути зірочку, у нас пройшла буря 
– деякі інші гібриди вилягли повністю, а Шенон вистояв. Хочу 
відмітити і стійкість до вовчку. На сусідніх соняшникових полях, 
де були гібриди з меншою стійкістю до вовчку, спостерігалося 
значно більше ураження.

Не уражувався Шенон і традиційними хворобами – фомозом, 
фомопсисом, білою та сірою гнилями тощо. Думаю, тут роль віді-
грає й морфологія гібриду - добре нахилений кошик, немає виїм-
ки, де б збиралася волога після дощів, що сприяє розвитку гнилі. 
Тому вдалося зекономити кошти і на фунгіцидних обробках.

Коротенько про технологію. Шенон я посіяв на чорноземі. 
Восени під оранку внесли 150-250 кг/га нітроамофоски. Навесні 
добрив не додавали – вистачає внесених з осені. Під час сівби 
вносили гербіцид Гранстар, протизлакові гербіциди. Зробили 
підживлення посівів мікродобривами по листу. От і вся техноло-
гія, можна вважати її середньоінтенсивною.

Помітив цікаву особливість: тривалий час соняшник стоїть 
зеленим, ніби не дозріває, а тоді буквально за три дні наступила 
фізіологічна стиглість – висох повністю.

А тепер про результати. Урожайність отримав понад 3,2 т/га, 
а олійність - 50%.

 ШЕНОН – СОНЯШНИК, ЯКИЙ СТАБІЛЬНИЙ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ
Нині, обираючи для вирощування гібриди соняшнику, фермери, окрім високого потенціалу врожайності, звертають увагу на 

інші важливі характеристики, які власне й допомагають розкрити цей потенціал у складних погодних та фітосанітарних умовах. 
Висока посухостійкість, стійкість до хвороб, до вовчку тощо останнім часом є обов’язковими пунктами у переліку фермерських 
вимог до того чи іншого гібриду. Оскільки ці проблеми стають все гострішими для господарств, охоплюючи все нові й нові те-
риторії. З другого боку, економічна складова спонукає фермерів задумуватися над ефективністю виробництва та собівартістю 
вирощеної продукції, відтак витрати на догляд за посівами, як і ціна насіння, також є важливим чинником у виборі гібриду.

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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Кор.: Миколо Дмитровичу, після незначних опадів у листопа-
ді-грудні минулого року чимало аграріїв почали вносити добрива, 
здебільшого азотні, щоб пришвидшити осінній розвиток озимих 
колосових культур. Адже через посушливу осінь отримали пізні схо-
ди, на великих площах вони нерівномірні і різнорідні по схожості. Чи 
доцільно виконувати цю роботу тепер, якими добривами і в який 
спосіб краще їх вносити?

– Як би я був пророком, знав яка буде зима (чи буде вона цьо-
го року взагалі), я дав би чітку віповідь на ваші питання. На жаль, 
таким даром я не наділений, тому можемо припускатись різних 
можливих погодних умов. Насамперед розберемось, в яких умовах 
перебувають рослини зараз. Навіть посіяне в оптимальні строки 
насіння зернових через брак вологи довгий час не проростало, а 
коли з'явився цей мізер вологи у верхньому шарі ґрунту, проростки 
з'явились і неодночасно, і не на всіх ділянках полів. Потім настала 
прохолодна затяжна осінь і така ж перша половина зими. До того ж, 
відбувалось значне коливання температур. Таким чином, рослини 
довгий час перебувають у стресовому стані від температури і від 
дисбалансу елементів живлення. Це, так би мовити, дрімота замість 
здорового сну. Тож рослини перебувають у виснажливому стані.

Внесення азоту у такому стані рослин мало чим допоможе їм і 
багато у чому залежатиме від форми азоту та наявності опадів. 
При внесенні амонійного азоту в добривах (амофосів, сульфатів 
амонію тощо), амонійний азот при відсутності достатньої вологи 
буде поглинатись вбирним комплексом ґрунту, закріпляючись на 
його поверхні або близько до поверхні ґрунту у місці контакту до-
брива з ґрунтом. Більша частина амонію буде засвоюватись верх-
німи корінцями рослини, формуючи у поверхневому шарі значну 
кількість кореневої маси. Частина азоту буде виділятись в атмос-
феру. Крім того, коли рослина буде споживати амонійний азот (а 
з холодного ґрунту вона цю форму засвоює добре), а фотосинтез 
у прохолодну погоду з малою фотосинтетичною площею листко-
вого апарату синтезує мало вуглеводів, цілком можливе отруєння 
рослинного організму аміаком, який накопичується.

Стосовно нітратного азоту, то в умовах можливого значного 
зволоження ґрунту опадами він буде промиватись у шари ґрунту 
нижче кореневмісткого горизонту, і великі втрати його неминучі. 
Отже на полях, де спостерігаємо яскраво виражене азотне голо-
дування, може бути оправдане внесення 20-25 кг д.р. азоту в аміа-
чній селітрі або в КАС. При цьому слід мати на увазі, що однобоке 
живлення азотом може призвести до вимерзання рослин навіть 
при незначних морозах без снігового покриву ґрунту. Адже при 
цьому концентрація цукрів у клітинах рослин буде зменшуватись, 
а відповідно й морозостійкість рослини. Ці наслідки потрібно вра-
ховувати при прийнятті рішення про азотне підживлення перед 
настанням морозів. Щодо способу внесення, то потрібно стара-
тись вносити тверді добрива у ґрунт. При внесенні їх розкидним 
способом неминучі значні втрати азоту, особливо карбаміду. Та не 
азотом лише єдиним живе рослина і не лише його дефіцит стримує 
розвиток рослин цієї осені, бо у передпосівну культивацію та при 
посіві було внесено достатню кількість азоту для потреб рослин у 
період осіннього розвитку. Пригнічений розвиток рослин у ниніш-

ніх умовах більшою мірою залежить від фосфорного голодування 
їх, навіть коли у фосфоровмістких добривах його було внесено 
достатньо. Фосфор — це «ледачий» елемент. Як реп'ях чіпляєть-
ся за одяг, так і фосфор «чіпляється» за ґрунтові катіони кальцію, 
алюмінію чи заліза. У холодному ґрунті з температурою менше 
+14ºС фосфор подібен до ведмедя, який спить у барлозі, теж не 
рухається у ґрунті і не доступний для споживання рослиною. А що 
таке фосфор для живого організму і зокрема рослинного?

Це — ключ життя, це джерело енергії, її генератор, який постій-
но поставляє енергію, що споживається усіма органами росли-
ни. Фосфор наче двигун в автомобілі, без якого найкраща його 
форма мало корисна. Без фосфору азот сам по собі погоди не ро-
бить. Тому, якщо хтось думає, що весна вже наступила і хоче сти-
мулювати інтенсивний розвиток рослин, то не забудьте подумати 
про фосфор, як «розбудити сонного ведмедя» і примусити його 
рухатись. Або як доставити рослині доступний для неї рухомий 
фосфор. А це чимала проблема. Фосфор переходить з гранули у 
ґрунт та рухається в ньому дуже повільно навіть за достатнього 
зволоження. Його швидкість лише 1 мм за добу, або, як показали 
дослідження, у радіусі 3 см від місця внесення за місяць. Коре-
невими волосками він поглинається у випадку безпосереднього 
контакту, або ж з максимальної відстані до 2 мм у вологому ґрунті 
за оптимальної температури у межах +20ºС. Крім того, не потрібно 
забувати, що коефіцієнт засвоєння фосфору з добрив не переви-
щує 11% від його вмісту у них.

Кор.: Та все таки, як вирішити цю проблему?
– Пам'ятаєте вислів: «Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет 

йде до гори»?
Так ось. По-перше, потрібно гранули фосфорного добрива роз-

кладати в один рядок разом з насінням при посіві, або поряд з 
насінням збоку та нижче на 5 см. Це забезпечує контакт добрива з 
щойно утвореними корінцями рослини. Основну кількість фосфо-
ру потрібно вносити у ґрунт на глибину 15-20 см у горизонт фор-
мування основної маси кореневої системи рослини. А це можливо 
за способів обробітку ґрунту оранкою чи застосуванням Strip-Till. 
Але повернемось до стартового внесення при посіві і ранньовес-
няного підживлення рослин. Отже стартове внесення - це розмі-
щення гранул, або краще, розчину фосфору у посівний ряд при 
посіві. Це економить кількість добрив з двох причин. По-перше, ми 
забезпечуємо живленням переважно культурні рослини у рядках, 
а не бур'яни у міжряддях, тому і потреба у добриві менша. По-дру-
ге, з утворенням перших корінців рослина, контактуючи з фос-
фором, починає його поглинати і більш динамічно розвивається. 
Крім цього збалансовується весь комплекс поживних елементів, 
що зумовлює їх раціональне і ефективне споживання рослинами. 
При живленні рослин фосфором слід надавати перевагу рідким 
добривам, а ще краще - разом з іншими елементами у складі 
комплексних стартових добрив, як наприклад Нановіт Терра ком-
панії «Агровіт Груп». В технологіях оптимального обробітку грун-
ту, No-Till, Strip-Till, доцільно використовувати ін'єкційний спосіб 
підживлення рослин рідкими добривами.

Іванчук М.Д. Член-корр. МАККНС. Тел.: (050) 604-11-45

Чи можливо усунути дефіцит фосфору  
на ранніх стадіях розвитку рослин?

За відповіддю на це запитання ми звернулись до М.Д. Іванчука,  
агротехнолога-консультанта ТОВ «Південьнасіньсервіс»

ТОВ «ПІВДЕНЬНАСІНЬСЕРВІС» ПОСТАЧАЄ:

НАЗВА ДОБРИВА 
ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД (ГРАМ/ЛІТР)

HАHОBІT Супер (N-122/ К2О-61 / MgO-30 / В-4,5 / Cu-4,5 / Fe-0,9 / 
Mn-0,44 / Mo-0,024 / Zn-2,6)

HAHOBІT макро 12-4-7 (N-131/ P2O5-48 / K,O-77 / B-0,21 / Cu-0,11 / 
Fe-0,22 / Mn-0,11 / Mo-0,05 / Zn-0,01)

НАНОВІТ моно Бор 11% (B-150)

НАНОВІТ моно Цинк (N-72 / S-48 / Zn-102)

НАНОВІТ моно Марганець 12% (N-38 / S-63 / Mn-155)

НАНОВІТ моно Мідь (N-67 / S-33 / Cu-70)

НАНОВІТ Фосфорний з мікроелементами (N-62 / P2O5-411 / B-7 / 
Zn-7)

НАНОВІТ мікро У (N-51 / MgO-58 / S-50 / B-6,5 / Cu-6,5/ Fe-7,7 / Mn-
12 / Mo-0,046 / Zn-6,4)

НАНОВІТ аміно макс L (амінокислоти 403 г, полісахариди, фітогор-
мони, мікроелементи)

НАНОВІТ Молібденовий з мікроелементами (Mo-35 / В-5 / Zn-5)

СУЛЬФАТ МАГНІЮ кристалічний (МgО – 17,5%, SO3 – 35%)

НОВІТНІ МІКРОДОБРИВА НАНОВІТ КОМПАНІЇ «АГРОВІТ ГРУП» (ПОЛЬЩА-УКРАЇНА) • (050) 604-11-45

А ТАКОЖ «ЛИПОСАМ» ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ КОМПАНІЇ «БТУ-ЦЕНТР»

З повною версією статті Ви можете ознайомитись  
в журналі «AgroOne» № 2 (51)/лютий 2020 року
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Коли рослина знаходиться в умовах стресу (посуха, спека, 
вітер, заморозки, фітотоксичність, пестицидне навантаження), 
вироблення власних гормонів (цитокінінів, гіберелінів, аукси-
нів та інш.) сильно знижується. Це призводить до ослаблення 
рослини вцілому, роблячи її більш чутливою до впливу хвороб, 
шкідників та перешкоджає засвоюванню поживних речовин.

Регулятори росту рослин грають важливу роль у підвищен-
ні врожайності сільськогосподарських культур, поліпшенні їх 
якості. Досягається це за рахунок можливості управляти про-
цесом росту і розвитку рослин, для того щоб повною мірою 
реалізувати їх життєвий потенціал.

Їх дія дуже багатогранна:
• прискорюють проростання насіння;
• стимулюють ріст кореневої системи та утворення пагонів;
• знижують опадіння зав'язей;
• викликають більш раннє і рясне цвітіння;
• прискорюють вступ у фазу плодоношення;
• підвищують стійкість до хвороб та несприятливих умов ви-

рощування;
• відновлюють рослини після стресів, пов'язаних із застосу-

ванням гербіцидів (мають швидку дію на реабілітацію культури 
у короткий строк).

При застосуванні регуляторів росту важливо дотримуватись 
зазначених доз, терміну та способів застосування.

Наукою доведено, що для нормального розвитку рослин-
ного організму важливе застосування регуляторів росту рос-
лин з мікроелементами, які є невід'ємною частиною сучасних 
технологій, особливо при впровадженні нових високопро-
дуктивних сортів і гібридів, які потребують збалансованого 
рівня живлення.

Чому необхідно застосовувати регулятори росту рослин?
Регулятори росту рослин - це природні або синтетичні  

речовини, які при винятково малих концентраціях  
у рослинах значно змінюють процеси їх життєдіяльності.

imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net

ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»
(067) 633-97-87, (067) 633-62-88

ПРОПОНУЄМО 
регулятори 
росту рослин 
власного 
виробництва:

A1
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ЗЛАТИБОР
Гібрид під класичну технологію вирощування

Стійкість до A-G+ рас вовчка

Адаптований для зон ризикованого землеробства

Високотолерантний до стресових умов

Стійкість до розповсюджених хвороб

Середньоранній гібрид

www.ug-agrolider.com.ua

OR
stop

ЛІ

ДЕР ЗІ

С Т ІЙ КО

С Т
ІВИТРИМАВ A-G+
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КОНТРОЛЬ ВИСІВУ НА ПРОСАПНИХ СІВАЛКАХ:
 � відображення рівномірності розподілу  

насіння кожною секцією (відстань  
між насінинами в ряду);

 � відображення поточної «норми висіву»  
в перерахунку на погонний метр і на гектар;

 � підрахунок кількості висіяних насінин  
поштучно по кожній секції  
і сівалці в цілому;

 � контроль: «норми висіву»,  
«двійників», «пропусків»  
та швидкості агрегату.

Подбай про своє...

СУЧАСНІ СИСТЕМИ «RECORD»
Все більше аграріїв у процесі виробництва сільськогосподарської продукції  

використовують системи контролю та управління

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ «RECORD» МАЮТЬ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ «RECORD»

A1

www.seeding.com.ua

ПОДБАЙ ПРО СВОЄ...

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

КОНТРОЛЬ ВИСІВУ НА ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ:
 � відображення «рівня потоку 

висіву» по кожному насіннєпро-
воду (при висіві насіння і добрив 
в різні насіннєпроводи контролю-
ються одночасно два різних «рівня 
потоку висіву»):

- при зниженні на 10-15% на екран 
виводиться «аварійне повідом-
лення» з номерами датчиків;

- рівномірність висіву по сівалці в цілому;

 � контроль: обертів вентилятора, обертів валів  
дозаторів, швидкості агрегату, рівня добрив  
та зерна в бункерах.

ON-LINE ПЕРЕДАЧА ДАНИХ НА СЕРВЕР  
ТА ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП  

ДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ:
МОЖ ЛИВОСТІ WEB-ІНТЕРФЕЙСУ:

 � авторизований вхід на сторінку віддаленого доступу;
 � графічне відображення на карті накопичених даних;
 � вибірки по категоріям (дата, період, номер  

агрегату або поля, наявність аварій та простоїв);
 � виведення звіту по відбору (оброблена площа,  

площа просівів, рівномірність внесення по рядам, 
продуктивність);

 � введення план-графіка і реєстрації полів:
— робочий графік (початок робіт, обіди,  

закінчення робіт або годин на добу);
— план полів (збережених) з площами,  

локаціями та описанням;
— звіт про виконання пункту план-графіка
    (закінчення робіт на вибраному полі);

 � зберігання напрацьованих  
даних на сервері.

Приклад накопичених даних  
на сервері track.seeding.com.ua  
логін: user  
пароль: user  
або QR-код.

КОНТРОЛЬ І УПРАВЛІННЯ ВИЛИВОМ РІДКИХ 
КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА ПРОСАПНИХ 
СІВАЛКАХ, ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ, 
КУЛЬТИВАТОРАХ ТА ТЕХНІЦІ, ЯКА МОЖЕ БУТИ 
ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИСТАНА:

 � відображення поточної  
«норми виливу» на гектар;
 � контроль та управління 
встановленою нормою  
виливу препарату (л/га);
 � контроль «рівня потоку 
виливу» по кожному каналу 
(при виливі двох різних 
препаратів в різні канали 
контролюється одночасно 
два різних «рівня потоку виливу»):
 � при зниженні потоку в каналах на 10-15%  
на екран виводиться «аварійне повідомлення»  
з номерами каналів;
 � рівномірність виливу по агрегату в цілому;
 � підтримання встановленої норми виливу препарату 
незалежно від швидкості агрегату (управління  
нормою виливу препарату під час руху, враховуючи 
зміну швидкості руху в більший або менший бік);
 � контроль та відображення показників  
тиску в магістралі (bar);
 � контроль та відображення залишку препарату в баку (л).
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Рідкі мінеральні добрива вже довели свої переваги пе-
ред гранульованими, а саме - пролонговану дію та макси-
мальне засвоєння діючої речовини. Тож виникає питання: 
а як максимально ефективно використовувати рідкі міне-
ральні добрива?

Говорячи про причини переходу на внутрішньоґрунтові 
добрива, агрономи і фермери найчастіше відзначають на-
ступні важливі фактори: рідка форма добрив найбільш до-
ступна для рослин, особливо в посуху; концентрація діючої 
речовини в таких добривах вище, ніж в гранульованих, в 
той час як вартість продукту нижче. Крім того, консистен-
ція рідких внутрішньоґрунтових добрив дозволяє швидко 
готувати бакові суміші з відсутніми елементами в залеж-
ності від вегетації. Завдяки відповідно перерахованим по-
требам, внутрішньоґрунтові добрива стають незамінним 
продуктом, як у великих, так і в приватних рослинницьких 
господарствах, економія на добривах може бути 50-60% у 
порівнянні з поверхневим внесенням.

Для цього був розроблений ін’єкційний метод піджив-
лення рослин.

Принцип роботи: ін’єкційні колеса забезпечені порож-
нистими голками з твердих сплавів і через ін’єкційну гол-
ку рідке добриво впорскується в ґрунт на глибину 6 см. На 
кожному колесі є 12 голок. Відстань між точками ін’єкції 
становить 13 см, відстань між рядами - 25 см.

Голка працює за принципом форсунки: через вбудова-
ні клапани у ступиці ін’єкційного колеса видавлюється в 
ґрунт під тиском 3-6 бар певна доза добрив в залежності 
від швидкості і передбаченої норми внесення.

Ця доза живить рослину безпосередньо через коріння, 
які протягом усього вегетаційного періоду засвоюють по-
трібні речовини відповідно до вимоги зростання.

Переваги ін’єкційного колеса:
- Внесення рідких мінеральних добрив в ґрунт або ко-

реневі підживлення дозволяє значно підвищити їх ефек-
тивність, особливо під час посухи. У такого ефекту є ряд 
науково підтверджених причин.

- Рідкі добрива легко досягають коренів, посилюючи 
ріст кореневої системи, що покращує засвоєння інших по-
живних речовин і мікроелементів і більш міцне стебло.

- Можливість використання інших поживних речовин 
(сірка, фосфат, вуглець та ін.).

- Більший період для внесення добрива, скорочення пі-
кових навантажень. Кращий результат засвоєння в посуху.

-  Зменшення ймовірності хімічного опіку, навіть при ви-
соких дозах (у порівнянні з листовим підживленням), ніяко-
го надлишку поживних речовин.

- Значно менше втрати ДР у порівнянні з поверхневим 
внесенням, що дозволяє скоротити норму внесеного добри-
ва на 20-40%.

- Можливість внесення точної кількості добрив при ви-
соких дозах.

- Зниження виробничих витрат на зберігання, доставку 
на поле, заправку.

- Пролонгована дія за рахунок утворення капсули, яка 
поступово віддає поживні речовини.

ПП «Агрореммаш-Плюс» презентує ін’єкційний піджив-
лювач власного виробництва. Навісний агрегат з робочою 
шириною 3 м та ємністю 600 л. Також для замовлення до-
ступні навісні та причіпні моделі з робочою шириною 1-12 м 
та ємностями до 3000 л.

ІН’ЄКЦІЙНИЙ МЕТОД ПІДЖИВЛЕННЯ

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

За детальною інформацією звертайтесь  
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»

A1

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

Маса, кг 1250

Кількість стійок 27

Товщина металу  
основної балки (бруса), мм

8

Товщина металу  
підсилених стійок, мм

9

Модель підшипника SKF (Італія)

Робоча швидкість руху,  
км/год

15-20

Продуктивність обробки, 
га/зміна

до 100

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

Необхідна потужність  
трактора, к.с. 

від 80

Гарантія  
на металоконструкцію

3 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A1

Продуктова лінійка ротаційних борін від 
«АЯКС АГРО» - результат новітніх розробок най-
кращих українських конструкторів на базі австрій-
ської технології. Борони «АЯКС» задовільнять по-
треби всіх – від малих господарств до великих зе-
мельних холдингів – ми пропонуємо агрегати з ши-
риною захвату від 2-х до 18-и метрів.
Найважливішим технічним рішенням в боронах 
серії Premium є використання литих робочих ор-
ганів – «зубів» особливої конфігурації з лопаткою 
обтічної форми. Дана модель забезпечує ефектив-
не зняття ґрунтової кірки, видалення бур’янів на 
стадії нитки та – найважливіше – створення ефек-
ту «мікровибуху» при виході зуба з ґрунту і та-
ким чином насичення ріллі додатковим азотом 
до 100 кг/га при найменшому пошкодженні 
рослин – до 1%!
В рухомих вузлах використовуються італійські під-
шипники SKF, сайлент-блоки, виготовлені на за-
мовлення, робочі стійки зварні посилені товщиною 
9 мм.
Борона «АЯКС» збереже врожай та допоможе зе-
кономити кошти на добрива! Надійна в експлуата-
ції, незамінний агрегат для зернових і просапних 
культур!

Запрошуємо Вас відвідати стенд АЯКС АГРО на виставці «Зернові Технології 2020», що 
відбудеться 18-20 лютого за адресою м. Київ, Броварський проспект, 15. Приміщення МВЦ, 
номер стенду 3А212

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА 
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77

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

Дзвони зараз!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A1

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

КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Робоча ширина захвату, 
м

6

Робоча швидкість, км/год 12
Транспортна швидкість, 
км/год

20

Діаметр котка, мм 465 (сталь 09Г2С)
Габарити 
в транспортному 
положенні, м

4,4 / 2,39 / 1,56

Продуктивність, га/зміна до 70

Потужність трактора, к.с. 80
Маса 
(без води/з водою), кг

1550 / 1850

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
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- По-перше, хочу привітати всіх з минувшими новорічними 
святами. Нехай 2020-й рік дійсно буде доленосним для україн-
ського сільського господарства, принесе нашим аграріям не роз-
чарування, а навпаки – нові можливості для розвитку, – розпочав 
розмову Олександр Миколайович. – У рік десятиріччя від дня за-
снування нашого заводу ми продовжуватимемо працювати для 
наших клієнтів з подвійним ентузіазмом, наснагою та свіжими іде-
ями. Звісно, для виробничого підприємства 10 років досить малий 
термін. З іншого боку, це були десять років постійного зростання 
і розвитку, нашого становлення як, хоч і невеликої, проте автори-
тетної української компанії. Тепер наше завдання полягає в тому, 
щоб максимально швидко і правильно реагувати на всі ринкові 
тенденції і продовжувати максимально орієнтуватися на пробле-
ми і потреби малих і середніх сільгоспвиробників.

- Що саме чекає на ваших клієнтів у 2020-му році?
- У 2020-му році ми ще більше враховуватимемо потреби 

фермерів. Для аграріїв ми підготували низку як конструкторських 
новинок, так і маркетингових рішень. По-перше, ми запустили 
серійне виробництво розробленої спільно з фермерами сівалки 
«Атрія-8 А.Л.» (No-Till, Mini-Till). Ця удосконалена модель нашої 
традиційної «Атрії» виготовлена зі складною рамою. На «Атрії 8 
А.Л.» також встановлений найточніший у світі висівний апарат 
Precision Planting (США) і турбодиски Bellota (Іспанія). Стандарт-
ний привід від вала відбору потужності 550 оборотів. Крім того, сі-
валка може комплектуватися ємностями для добрив. Однак той же 
Артем Лаврик, який на власному господарстві працює за нульовою 
технологією, навпаки наполягав на тому, що такі ємності на сівалці 
йому не потрібні. Тут ми знову ж таки орієнтуємося на клієнтів. І 
можемо надати їм сівалку в тій комплектації, в якій їм потрібно. 
Те саме стосується і ціни (здешевлений варіант агрегату в базовій 
комплектації чи більш удосконалений варіант моделі).

По-друге, стосовно прихильників традиційної технології, вра-
ховуючи той факт, що наші універсальні пневматичні сівалки СПУ-8 

та СПУ-6/УПС (переваги: двоконтурний привід секцій, міжсекційне 
розташування опорно-привідних коліс, удосконалений механізм 
внесення добрив, тукові бункери підвищеної міцності, посилена 
рама) швидко завоювали свої високі позиції на ринку, хочу проа-
нонсувати нашу новинку, яка вже у лютому 2020 року з’явиться на 
ринку – сівалку точного висіву СПУ-4 (УПС). Для багатьох дрібних 
сільгоспвиробників УПС-ка на чотири секції є справжньою знахід-
кою. І ми вже маємо список замовлень конкретно на цей агрегат.

- З урахуванням можливих змін у законодавстві і в питанні рин-
ку землі, і в питанні держкомпенсацій, чи пропонуватимете укра-
їнським аграріям власні внутрішньокорпоративні бонуси чи певні 
кредитні програми?

- Не можу не оминути і наші маркетингові рішення. Це і про-
грама лояльності, презентацію якої ми проведемо найближчим 
часом, і ряд акцій та знижок, присвячених десятому дню народ-
ження Заводу «Ремсинтез». Із усім цим ми поступово будемо зна-
йомити аграріїв, проводити відповідні презентації. Так, сьогод-
нішнє положення ринку АПК має багато викликів та ризиків і для 
фермерів, і для нас, українських виробників с/г техніки. Але ми 
любимо свою роботу і хочемо продовжувати якісно її виконувати. 
Десять років ми доводимо, що українське виробництво удоскона-
люється і починає складати серйозну конкуренцію імпортній тех-
ніці. Ми на правильному шляху, а тому, щоб не принесли нам зміни 
в законодавстві, економічна чи політична ситуація в країні – ми 
не звернемо зі свого шляху.

Олександр Самілик: «У 2020 році ми ще більше враховуватимемо потреби фермерів»
Український виробник сільськогосподарської техніки Завод «Ремсинтез», що у Кропивницькому, славиться своєю орієн-

тованістю на потреби клієнта. Прикладом цього слугує нещодавній проект – просапна сівалка No-Till, Mini-Till «Атрія-8 А.Л.» 
– який на заводі реалізували спільно з фермером Артемом Лавриком. Новеньку сівалку вже охрестили «народною», адже в 
ній конструкторське бюро заводу втілило ідеї споживачів, їх побажання і рекомендації. Однак на цьому думки щодо того, як 
покращити і полегшити життя українського сільгоспвиробника у працівників «Ремсинтеза» не вичерпалися. І на 2020-й – рік 
десятиріччя від дня створення заводу – компанія приготувала для аграріїв багато сюрпризів і подарунків.

Про дещо з того, що підготував Завод «Ремсинтез» для своїх клієнтів, ми поспілкувалися з директором підприємства 
Олександром Саміликом.

ЗАВОД «РЕМСИНТЕЗ»:
Адреса: м. Кропивницький (Кіровоград),  

вул. Перша виставкова (Мурманська), 27-Б.  
Телефон: +38 (066) 718-39-68, +38 (067) 475-84-18

E-mail: zavod.remsintez@gmail.com 
Сайт: remsintez.com.ua • YouTube: Завод Ремсинтез

A1
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Культиватори застосовуються при обробітку ґрунту 
перед посівом культур, під пар, виконують механічну 
боротьбу з бур’яном. Культиватори виготовляються на-
вісними та причіпними, двох-, трьох- та чотирьохряд-
ними. Модельний ряд навісних культиваторів виготов-
ляється з шириною захвата від 1,8 до 4,6 м, причіпні 
культиватори - від 4,2 до 8,5 м.

Конструкція робочих органів, стійка зі стрільчатою 
лапою 270 мм та 330 мм, дозволяє високоякісно та 
рівномірно, по всій площині, проводити без пропусків 
обробіток ґрунту на заданій глибині від 3 до 13 см, при 
цьому вирівнюючи поверхню поля, яка обробляється. 

На кожній стійці встановлено по дві пружини з натяж-
ними гвинтами, що забезпечує надійний захист від по-
ломок, безвідмовну та якісну роботу на ґрунтах будь- 
я кого типу. Регульована пружинна граблина подріб-
нює ґрунт, перемішує рослинні залишки, вирівнює по-
верхню. Прикочуючі котки розбивають великі грудки 
ґрунту, вирівнюють поверхню, закривають вологу.

Культиватори КН та КП виготовляються як у ба-
зовій комплектації, так і з додатковими опціямі, які 
дозволяють розширити можливості їх застосуван-
ня та вирішувати найрізноманітніші та найскладніші 
завдання.

Культиватори

КН-4,0 (3-х рядний)

КП-6,1 (3-х рядний)

КП-8,5  
(4-х рядний)

КН-2,8 (2-х рядний)

Тип агрегату ..................Навісний 3-х рядний
Ширина захвату, м ............. 3,5/4,0/4,6/5,0/6,1
Кількість рядів стійок, шт .................3/3/3/3/3
Кількість стійок, шт ..................13/15/17/19/23
Вага, кг .....................800/980/1100/1300/1450
Агрег-ся з трак. (к.с ...........60/80/100/120/140

Тип агрегату ................Причіпний 3-х рядний
Ширина захвату, м ....................4,6/5,0/6,1/7,1
Кількість рядів стійок, шт ....................3/3/3/3
Кількість стійок, шт .......................17/19/23/27
Вага, кг ......................... 1500/2500/2750/2800
Агрег-ся з трак. (к.с.) .............110/120/130/140

Тип агрегату ................Причіпний 4-х рядний
Ширина захвату, м ..................................... 8,5
Кількість рядів стійок, шт ............................. 4
Кількість стійок, шт ......................................31
Вага, кг .....................................................2880
Агрег-ся з трак. (к.с.) ................................. 150

Тип агрегату .................. Навісний 2-х рядний
Ширина захвату, м ............ 1,8/2,8/3,2/3,8/4,2
Кількість рядів стійок, шт .................2/2/2/2/2
Кількість стійок, шт .....................7/11/13/15/17
Вага, кг ........................400/550/600/900/1050
Агрег-ся з трак. (к.с.) .............. 40/60/80/82/90

+38 (067) 897-17-55, +38 (050) 448-33-92

A1
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Роторна борона - це універсальний, надійний, ресурсо-
зберігаючий агрегат, який забезпечує обробіток ґрунту та 
догляд за культурою на всіх етапах. Принцип будь-якої ро-
таційної борони — це удар кожного зуба, шипа ротаційного 
колеса об землю. Уявіть, що земля це Ваша долоня, а наш 
шип — гострий олівець діаметром 16 мм, тому при ударі ко-
ренева система не пошкоджується. Мульчування верхнього 
шару ґрунту та руйнування ґрунтової кірки забезпечують 
своєчасне проростання культури. Стійка ротаційної борони 
комплектується дисками на 13 шипів, підігнутих під певним 
кутом. Діаметр загостреного шипа 16 або 21 мм. При роботі 
шип проникає у ґрунт під кутом 90° та на виході створює 
мікровибух, що надає можливість отримання в необхідній 
кількості повітря та вологи, з рівномірним розподілом, спри-
яючи укріпленню кореневої системи та здоровому росту 
культури. За один прохід роторний шип забезпечує до 100 
кг азоту на 1 га ріллі. При цьому борона виконує механічну 
боротьбу з бур’яном на стадії ниткового коріння, ефектив-
но знищуючи до 98% бур’яну. Агрегат дозволяє працювати 
з культурою на будь-якій стадії розвитку, від двох листків і 

висотою до 50 см. Ротаційна борона з успіхом застосовуєть-
ся при обробітку просапних культур. Зручна конструкція крі-
плення стійки дозволяє легко знімати або виставляти робочі 
органи під необхідний обробіток міжряддя. Застосовується 
для обробітку пожнивних залишків та збереження вологи.

Шипи термооброблені та суцільно зварені, що забез-
печує цілісність на весь термін експлуатації. Роторний 
шип ефективно працює на швидкості від 8 до 25 км/год. В 
кожному диску встановлено два підшипника 6205, закри-
тих металевими кришками. Стійка з цільної труби 40*40*4 
мм, комплектується регульованою пружиною жорсткості 
6, 8, 10, яка надає можливість роботи в різних умовах. 
Диски до стійкі кріпляться полосою 16*45 мм вільного ко-
ливання, яка забезпечує 100% копіювання поверхні поля. 
Кожна стійка та диски кріпляться з використанням кале-
них втулок. Агрегати виготовляються з євронавіскою, що 
дає можливість агрегатування з тракторами вітчизняного 
і закордонного виробництва. 

Впевнений приріст врожаю без використання хімічних 
засобів.

Ротаційна борона (Роторний шип) 
від ТОВ «ЗАВОД «СТЕП-АГРО»

 
РШ 4,2 / РШ 5,6  
РШ 7,0 / РШ 9,3

Тип агрегату ....................... Навісний
Ширина захвату, м .... 4,2/5,6/7,0/9,3
Кількість стійок, шт .............30/37/49
Вага, кг ................520/800/1100/1300
Агрег-ся з трак.(к.с.) .... 60/80/92/100

Роторний шип РШ-14
Тип агрегату .....................Причіпний
Ширина захвату, м ........................ 14
Кількість стійок, шт ....................... 74
Вага, кг .......................................3700
Агрег-ся з трак. (к.с.) ...................140

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100-Б
www.stepanenkoicom.com, e-mail: step.agro@ukr.net

+38 (067) 897-17-55, +38 (050) 448-33-92

A1

РШ 4,2
від 75 800 грн.

РШ 5,6
від 119 000 грн.

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

газети «Агро 1» за ціною минулого року - 684 грн./рік. (067) 513-20-35
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В 2019 році на ринку з’явилася довгоочікувана нова модель трактора вітчизняного виробництва. Це модель 9-ї 
серії Boris Bond 958i, cтворений на базі К-700 трактор, обладнаний 16-літровим двигуном Volvo на 580 к.с.! Двигун 
має обертаючий момент 2830 н.м. та автоматичну трансмісію I-Shift.

Трактор Boris Bond 958i завдяки надвисокій потужності двигуна може працювати з плугами до 12 корпусів! При 
цьому здійснюється оранка на швидкості до 12 км/год і витрачається мінімальна кількість пального.

Новинка розрахована на роботу за найскладніших умов. Це польові операції з широкозахватними агрегатами, 
робота в кар’єрах, транспортування важких причепів та ін. За зручністю та простотою керування Boris Bond 958i не 
відрізняється від сучасного вантажного автомобіля. Цей трактор, на відміну від багатьох інших моделей, по-справж-
ньому комфортний для оператора, що дає змогу працювати з максимальною продуктивністю!

Український трактор 

BORIS BOND 958i 
доступний, потужний і надійний!

- Автоматична КПП постійно обмінюється  
даними з двигуном.

- Найвища потужність двигуна 
досягається на низьких обертах.

- Гідравлічна навіска із запам’ятовуванням  
послідовності операцій.

- Передбачена подвійна фільтрація масла.

- Бак вміщує 700 літрів пального.

- Обсяг баку для води – 1000 л.

- Оранка з 12-корпусним плугом.

Придбавши новий трактор компанії TDC Pomichna, Ви станете власником надійної 
економічної машини, витративши суттєво нижчу суму!

(066) 225-68-15
borisbond.com.ua

youtube.com/channel/UC-oABKkM_ZvGN7vT2sNEw2g

A1
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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

Замовляйте передплату на друкований комплект журналу «AgroOne» та 
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