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ШИНИ ТА КАМЕРИ 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



Компанія «Транс Моніторінг Україна» надає охоронні по-
слуги і здійснює організацію міждержавного супроводу 
вантажів залізничним та автомобільним транспортом як 
на території України, так і на території країн ближнього та 
далекого зарубіжжя.

Ознайомтесь з враженнями керівників компаній,  
котрі користуються послугами «Транс Моніторінг Україна»:

Транс Моніторінг Україна
говорять клієнти

https://tmu.in.ua
+38 (050) 454 9699 (Сергій)

Олег Меснянкін, комерційний директор 
компанії «Райдо-Транс-Логістик»

- У галузі зерноперевезень присутні 
надзвичайно високі ризики втрати части-
ни вантажу через крадіжки. Я б сказав, що 
вони становлять 99% - якщо один раз по-
щастить, то на другий раз вже ні. У цьому 
плані наша вже багаторічна співпраця з 
компанією «Транс Моніторінг Україна» є 
дуже ефективною та стабільною. Це ло-
яльні до клієнта і обов’язкові люди, у яких 
слова не розходяться зі справами. Якщо 
вони сказали, що їх люди супроводжують 
потяг з зерном, то так воно і є. Адже дея-
кі компанії лише вдають, що охороняють 
вантажі. Причому у «Транс Моніторінг 
Україна» дійсно дуже професійні праців-
ники у всіх відношеннях: колишні військо-
ві, поліцейські та охоронці. Там немає ви-
падкових людей. Тому ми завжди спокійні, 
якщо за нашими вантажами наглядає ця 
компанія.

До того ж хочу відзначити гнучку ціно-
ву політику «Транс Моніторінг Україна» – 
вони завжди йдуть назустріч клієнтові, і з 
ними можна досягти взаємовигідної угоди 
щодо вартості послуг.

Олег Артем'єв, засновник компанії 
«Оскар Логістик»

- Як тільки ми почали займатися логіс-
тичним бізнесом, то відразу ж зіштовхну-
лися з таким явищем, як масові крадіжки 
вантажу. Ми знайшли за оголошенням 
охоронну компанію, і, на наше щастя, це 
виявилася «Транс Моніторінг Україна», з 
якою ми успішно співпрацюємо вже два 
роки поспіль.

Про співпрацю з цією компанією я 
можу сказати лише хороше. У нас не 
було жодного випадку крадіжок. Спів-
робітники компанії чітко супроводжу-
ють вагони до порту, миттєво реагують 
на будь-які незаплановані ситуації і у 
багатьох випадках самостійно вирішу-
ють поточні проблеми. Вивантаження чи 
розвантаження, приїзд потягу на ту чи 
іншу станцію – ми завжди впевнені, що 
з вантажем буде все гаразд. Не потрібно 
переживати, що охорона халатно поста-
виться до своїх обов’язків або ж виникне 
якась неочікувана проблема через дії 
охорони. Це дійсно професійні і надійні 
люди, яких я сміливо можу порекоменду-
вати будь-якій компанії.

Іван Березний, інженер із залізничних 
перевезень компанії «ЕФІ Транс»

- Раніше ми досить часто зіштовхувалися з 
крадіжками під час залізничних перевезень. 
Враховуючи, що ми транспортуємо дорогий 
товар – горілчані вироби, кожен такий ви-
падок завдавав компанії значних збитків. 
Ситуація цілковито змінилася років чотири 
тому, відколи ми звернулися за охоронними 
послугами до компанії «Транс Моніторінг 
Україна». З тієї пори ми цілковито позбулися 
проблем, пов’язаних з безпекою вантажів.

На мою думку, серед складових успіш-
ної роботи «Транс Моніторінг Україна» на 
ринку охоронних послуг у сфері переве-
зень – величезний досвід її керівника, 
який багато років працював у правоохо-
ронних органах на залізниці і чудово знає 
усі проблемні місця, «підводні камені» і 
ключові моменти, на які потрібно звер-
нути увагу: під час завантаження чи роз-
вантаження, перебування на проміжних 
станціях та ін. До того ж йому вдалося пі-
дібрати високопрофесійну команду. Саме 
тому я хочу порекомендувати «Транс Мо-
ніторінг Україна» для інших компаній-пе-
ревізників у якості надійного партнера.

«Транс Моніторінг Україна»
Наявність спеціалізованих підрозділів і фахівців з великим 

досвідом роботи, в тому числі у правоохоронних органах, доз-
воляє виконувати найскладніші проекти з організації охорони та 
супроводу таких вантажів як нафтопродукти, метали, феросплави, 
техніка, зерно, мінеральні добрива та інші цінні вантажі.

• Перевірка рівня нафтопродуктів.
• Консультації з безпеки.
• Охорона об'єктів.
• Охорона і супровід вантажів під час транспортування.
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halomlab.com.ua

+380 67 766-52-99

Робимо аналізи амінокислот
цистин

лізин

метіонінтреонін

триптофанаргінін

валін ізолейцин

тирозин

Гібрид Група стиглості Рік урожаю Ціна 

НАСІННЯ ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ (грн/п.о.)

Блекстоун ІМІ середньоранній 
(295-300 днів) 2020 2 700

ХАЛК (класичний) середньоранній 
(295-300 днів) 2020 2 400

Грім ІМІ середньоранній 
(300-305 днів) 2020 2 220

Редстоун середньоранній 
(300-305 днів) 2020 2 220

Паркер ІМІ середньоранній 
(305-310 днів) 2020 2 910

Паркер ІМІ (екстра) середньоранній 
(305-310 днів) 2020 3 450

НАСІННЯ СОРТІВ ОЗИМОГО РІПАКУ (грн/т)

Атлант середньоранній 
(300-315 днів) 2020 45 000

Чорний Велетень середньоранній 
(292-323 днів) 2020 45 000

Анна середньоранній 
(285-288 днів) 2020 50 000

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ

www.vnis-zp.zakupka.com

Програма страхуванняпосівів ріпаку озимогоФЕНІКС з 1 липня по 15 серпня

(096) 451-84-12, (095) 303-51-81



6

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net

- Майже два роки тому я 
зрозумів, що і я, і мої коле-
ги-аграрії потребують спіль-
ної віртуальної платформи 
для професійного спілкуван-
ня. Незрідка трапляється, що 
тобі потрібно терміново при-
йняти рішення, наприклад, 
чим захистити пшеницю 
чи соняшник, або чи варто 
здійснити додатковий рота-

ційний обробіток. А порадитися немає з ким… Понад те, 
деякі «доброзичливці» навпаки можуть нарадити навмис-
не на шкоду, - стверджує фермер із Запорізької області 
Сергій Завгородній.

З цією метою пан Сергій півтора роки тому заснував 
спеціалізовану групу у мережі Facebook, що має назву 
ФГ Пламіда. З того часу до групи приєдналося вже понад 
7500 учасників, які активно комунікують поміж собою.

- Як кажуть, одна голо-
ва добре, а десять – кра-
ще! Кожен учасник групи 
може поставити запитання 
у стрічці дописів, опера-
тивно отримати кваліфі-
ковані відповіді від інших 
учасників та зробити влас-
ні висновки. Це дуже зруч-
но як для фермерів, так і 
для звичайних людей, ко-
трі займаються присадиб-
ним городництвом, - від-
значає Сергій Завгородній.

Цікаво, що до створеної 
ентузіастом-фермером фейс-
бучної спільноти ФГ Пламіда, 
приєднуються представники 
аграрних господарств усіх 
рівнів – від агрохолдингів до 
одноосібників. Адже кожен 
тут може знайти і кваліфі-
ковану пораду, і друзів для 
спілкування, і потенційних 
партнерів по бізнесу.

Останній фактор є не менш важливим, оскільки досить 
часто у стрічці спільноти знаходять один одного продавець 
та покупець. Скажімо, хтось бажає продати вживаний трак-
тор чи плуг, а хтось, навпаки, шукає таку техніку за помірні 
гроші. Наявність профілю у Facebook та членство у групі 
дають змогу відразу скласти враження про потенційного 
покупця чи продавця.

- Гадаю, що у нашій спільноті ФГ Пламіда кожна лю-
дина, яку цікавить сільське господарство, знаходить щось 
своє. І це чудово, оскільки я вва-
жаю, що у ці непрості для фер-
мерів часи люди повинні об’єд-
нуватися, - переконаний Сергій 
Завгородній.

Пишіть на вайбер, телеграм, 
вишлемо пряме посилання  

на нашу групу. 
Мій номер (097) 267-54-24

Фейсбучна спільнота ФГ Пламіда:  
свій, до свого, по своє!

Як миттєво визначити проблему  
на пшениці чи кукурудзі і чим її подолати?  

Як правильно ідентифікувати прояви 
захворювань чи шкідників?  

Чим можна досіяти площі у червні?  
Де придбати техніку?  

Під час роботи у кожного фермера 
фактично щодня виникають десятки і сотні 
запитань, на котрі далеко не завжди можна 
віднайти відповіді звичними способами…

Так захищають капусту від шкідників —  
ділиться досвідом Оленка Бірюкова

Неприємна "знахідка"  
посеред пшеничного поля.  

А комбайн вже поруч... 
Кадр з відео, яке додав  

Михайло Качан.

A1
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Зателефонуйте до редакції та підтвердіть свої дані, 
щоб і надалі БЕЗКОШТОВНО отримувати газету

Кращі науковці й практики готові надати пораду чи рекомендацію, поділитися  
глибокими знаннями та досвідом. Ми були й будемо поруч з Вами – і для Вас!

З 1 серпня почалась ПІДПИСНА КАМПАНІЯ на 2021 рік 

По телефону, Viber (067) 513-20-35 
Telegram, WhatsApp (093) 848-26-21
Instagram @magazineagroone
Facebook AgroONE.komanda.zhurnala

Контактуйте з нами зручним для Вас способом:

Журнал «АgroOne» друкується вже понад 5 років. 
Багато фермерів передплачують, читають  

та використовують інформаційні матеріали в своїй роботі. 
Запрошуємо і Вас передплатити журнал на 2021 рік.  

Вартість річної передплати (12 номерів) - 684 грн. У номері:
• Зернопереробка: кращі технологічні рішення та обладнання від AKY ТECHNOLOGY
• Ольга Бабаянц: відповіді на актуальні запитання наших читачів
• Основні «схеми» шахрайства, їх попередження та інші матеріали
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 – Ми офіційний дистриб’ютор ком-
панії «КВС-Україна» на Слобожанщині. 
Сьогодні у портфелі нашої компанії пе-
ребувають сорти озимої та ярої пшениці, 
а також ярого та озимого ячменю. Зокре-
ма, це пивоварний ячмінь, котрий кори-
стується стабільним попитом і, звичайно, 
законтрактовується переробниками. Як 
свідчить практика, у нашому регіоні з року 
у рік складаються не дуже сприятливі по-
годні умови для вирощування основних 
сільгоспкультур, і в тому числі – ранніх 
зернових. Тому ми зробили ставку на мак-
симально якісну німецьку генетику разом з 
відповідним технологічним супроводом, – 
розповідає засновник і керівник ТОВ «КО-
ЛОС АПК» Анна Кривошапко.

Селекція KWS відома агровиробникам 
усієї України. Це славнозвісний супервро-
жайний стабільний сорт озимої пшениці 
Кубус, озимий ячмінь Вінтамальт, надз-
вичайно стресостійка яра пшениця КВС 
Шірокко та інші сорти німецької компанії. 
Це селекція з розряду «посій – і не поми-
лишся». Головне, чого потребує фермер: 
певності у тому, що він придбає оригіналь-
ний посівний матеріал у офіційного дис-
триб’ютора і при цьому отримає усі необ-
хідні рекомендації щодо вирощування.

 – ТОВ «КОЛОС АПК» входить до 
офіційного реєстру виробників насіння 
і пропонує як еліту, так і насіння першої 
репродукції, залежно від потреби клієнтів. 
Від початку створення компанії ми орієн-
тувалися на те, щоб пропонувати ферме-
рам винятково якісний оригінальний про-
дукт, а також належний супутній сервіс. 
Це вчасна доставка продукції, рекомен-
дації щодо вибору сортів та агрономічні 
консультації. Це дуже важливо з огляду на 
нинішні погодні умови, – переконана Анна 
Кривошапко.

Сьогодні до лінійки пропозицій 
ТОВ «КОЛОС АПК» входить  

до 10 сортів ранніх зернових селекції 
KWS. Про їх переваги та особливості 

ми поцікавилися у керівника Сільсько-
господарського кооперативу «Вітязь» 
Михайла Золотарьова, який працює у 

Харківській області.

 – Ми вирощуємо ранні зернові селек-
ції KWS вже впродовж двох років. З одного 
боку це ніби короткий термін, та з іншого – 
я маю можливість вже оцінити особливості 
цих сортів. Це озима пшениця KWS – ви-
соковрожайні сорти Кубус та КВС Джерсі, 
ярові сорти КВС Шірокко та КВС Аквілон, 
а також ярий ячмінь – сорти КВС Алісіа-
на, КВС Ірина та КВС Данте. У цьому плані 
для мене є дуже важливою співпраця з 
офіційним дистриб’ютором насіння – ТОВ 
«КОЛОС АПК», з представниками якого ми 
разом напрацьовуємо ті чи інші технології.

З огляду на те, що наше господарство 
розташоване у доволі посушливому ре-
гіоні, було особливо цікаво з’ясувати, як 
себе покажуть переважно інтенсивні сорти 
німецької селекції за таких умов. При цьо-
му ми застосовуємо бюджетну технологію 
мінерального живлення.

Так, на озимій пшениці вона включа-
ла в себе внесення 100 кг/га нітроамо-
фосу перед сівбою, а також дворазове 
підживлення після відновлення вегетації 
– по 100 кг/га аміачної селітри. Також ми 
двічі вносили фунгіцид, провадили інсек-
тицидний захист посівів і у фазі кущення 
навесні вносили гумат і спеціальний ан-
тистресовий препарат. Технологія виро-
щування передбачала і триразове листове 
внесення розчину 10 кг/га карбаміду та 
4 кг/га сульфату магнію.

Маю сказати, що мене приємно вра-
зили озимі сорти Кубус та КВС Джерсі, 
оскільки в силу технічних причин вони 
відразу ж потрапили у несприятливі умо-
ви. Річ у тім, що ми сіяли їх дуже пізно 
– в останніх числах вересня. Вологи не 
було і сходи з’явилися лише 20 жовтня. 
Відповідно, рослини увійшли в зиму у не-
підготовленому стані і досить сильно по-
страждали від морозів.

Те, що трапилося далі, мене неймовір-
но вразило – Кубус і КВС Джерсі почали 
активно кущитися, нарощувати вегета-
тивну масу і невдовзі догнали і перегна-
ли за розвитком елітні сорти вітчизняної 
пшениці. Ці сорти мають просто унікаль-
ну компенсаторну властивість, яку вони 
продемонстрували на повну. Зараз ми їх 
починаємо збирати, оскільки термін їх 
вегетації є довшим приблизно на 10 днів. 
Не буду зараз говорити про врожайність 
Кубуса, але виглядають посіви дуже до-
бре у всіх відношеннях. КВС Джерсі ми 
вже зібрали і отримали по 53 ц/га.

Так само відмінно показав себе і 
ячмінь селекції KWS. Ми зібрали понад 
50 ц/га, незважаючи на несприятливі 
умови вегетації восени та навесні.

Офіційний дистриб’ютор компанії KWS представив у новому сезоні високоврожайні стійкі сорти пшениці та ячменю
ТОВ «КОЛОС АПК»: врожай починається з селекції

Н
есприятливі погодні умови, які з року в рік складаються на більшій території України, 

істотно погіршують життя фермерів. Постійний брак вологи змушує робити ставку  

на озимі зернові, а в разі потреби – засівати площі навесні ярими пшеницею та ячменем. 

У зв’язку з цим особливо зростають вимоги до селекції сортів. Це безпосередньо 

стосується насіння відомих світових виробників, таких як німецька компанія KWS, 

офіційним представником якої є ТОВ «КОЛОС АПК».

З усіх питань щодо співпраці та придбання 
посівного матеріалу звертайтеся  

в ТОВ «КОЛОС АПК»:
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня 20-а, оф. 307.

Електронна пошта: kolos.kh@ukr.net
тел.: (057) 752-84-82, (050) 460-23-23 
         (050) 460-22-55, (050) 460-22-88
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Фермерське господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. 
Всі без винятку сорти озимої пшениці фермерського господарства «Бор» 

- створені і районовані - є космополітами, придатними для вирощування у 
виробничих умовах для різних технологій в усіх областях України. 

Особливо хотілось виділити сорти п’ятого покоління. У 2007 році 
був районований перший сорт 5-го покоління - Шестопалівка, селек-
ції ФГ «Бор», який став національним брендом. Сьогодні фермерське 
господарство «Бор» створило і районувало повну технологічну лінійку 
сортів п’ятого покоління. 

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

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

В осінній період при посіві вони розвиваються швидше інших і 
акумулюють високий процент сахарів. Зимою сорта 5-го покоління 
стають жорстко озимими: впадають в анабіоз (не переростають і не 
вичерпують запаси сахарів та ґрунту). По весні, приблизно з 22-го бе-
резня, при відповідних температурах, швидко йдуть у ріст, виперед-
жаючи інші сорти в розвитку. Тому сорта йдуть від літньої повітряної 
та ґрунтової посухи, що забезпечує високий врожай.

Всі вище названі сорти 5-го покоління являються монопластами. 
Так, перший сорт ШЕСТОПАЛІВКА - монопласт, який спростував дог-
му про низьку продуктивність скоростиглих сортів. Зафіксована найви-
ща урожайність цього сорту - 137,5 ц/га в 2004 році в Одеській області.

Другий монопласт - сорт ШПА ЛІВКА - досяг вершини пластич-
ності. Всі існуючі сорти мають статичну форму колоса і щільність, але 
сорт Шпалівка під впливом різних факторів може набувати будь-якої 
форми колоса і його щільності.

Третій монопласт - сорт МАГІСТРА ЛЬ - став самим конкурентним, 
можна сказати, агресивним до інших сортів та бур’янів, демонструючи 
скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.

Четвертим монопластом є сорт СТА ЛЕВА, який сформував по-
тужний колос, здатний формувати два колоски на одному уступі коло-
скового стрижня. Такий колос формує не тільки крупні зернівки, але й 
здатний формувати більше 100 зернівок в одному колосі.

П’ятий монопласт - сорт ШЕСТИЗЕРНА - взагалі змінив уявлення 
про будову колосу. В колоску цього сорту з’явилося не 3-5 квіток, а 5-8! 
Відповідно додалась така ж кількість зернівок.

Також на базі підприємства був створений унікальний сорт-аскет 
ТАЙРА . Цей сорт можна сіяти там, де пшеницю взагалі не сіють (нес-
приятливі кліматичні умови, бідні ґрунти та ін.). 

Сорт Тайра показав найвищий урожай 114,7 ц/га в державному со-
ртовипробуванні. Головна мета сортів-аскетів — витримувати жорсткі 
кліматичні і ґрунтові умови, формуючи високі врожаї та якість зерна.

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

- високоякісне зерно, захищене патентами і сертифікатами
- стабільно високі показники по врожайності

- оригінальне зерно, безпосередньо від виробника,  
чим оберігаєте себе від фальсифікату

- скоростиглий і високопродуктивний посівний матеріал

ОТРИМУЙТЕ СТАБІЛЬНО ВИСОКІ ВРОЖАЇ В УМОВАХ ПОСУХИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ УНІКАЛЬНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 5-ГО ПОКОЛІННЯ
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Ріпак — польовий вид рослин, для якого в даний час ха-
рактерна тенденція до збільшення оброблюваних площ як 
у світі, так і в нашій країні. Існують зимові та весняні фор-
ми цього виду рослин, але в Європі, а отже, і в нашій країні, 
озимі сорти переважають саме через досягнення більш ви-
соких урожаїв зерна та олії на одиницю площі. Однією з ос-
новних передумов досягнення стабільних і високих урожаїв 
олійного ріпаку, безумовно, є його своєчасне і збалансоване 
мінеральне живлення. Це означає, що рослина на відповід-
них стадіях росту та розвитку забезпечується достатньою 
кількістю поживних речовин, які для нього найбільш необ-
хідні. Згідно з даними вітчизняної літератури, ріпак погли-
нає найбільше калію та азоту на 1 т відповідної вегетативної 
маси та зерна, тоді як поглинання фосфору менше. Важливо 
зазначити, що більшість цих поживних речовин, особливо 
калію, повертаються у ґрунт із залишками врожаю.

Азот, безумовно, є ключовим елементом, який пови-
нен забезпечити гарний вегетативний ріст та врожайність. 
Фосфор дуже важливий для адекватного розвитку корене-
вої системи, синтезу олії і разом з калієм відіграє важливу 
роль у стійкості рослин до низьких температур та зимівлі. 
Що стосується ріпаку, слід особливо підкреслити важливість 
іншого макроелементу, сірки. Цей елемент є одним з ключо-
вих у синтезі олії, хлорофілу, але він також дуже важливий з 
точки зору підвищення стійкості рослин до стресових умов. 
З мікроелементів слід зазначити значення бору, особливо у 
фазах цвітіння, запліднення та початку наливання зерна, що 
напряму зв’язано з досягненням високих врожаїв. Кількість 
мінеральних добрив, які ми використовуємо, має ґрунтува-
тися на агрохімічному аналізі ґрунту, планових урожаях, а 
також потребах рослин у певних поживних речовинах, що 
стане основою для їх ефективного та раціонального вико-
ристання. Технологія внесення добрив передбачає внесення 
загальної кількості фосфору (Р) та калію (К), або їх половини 
при основній обробці, а решту фосфору та калію (якщо вони 
не вводяться в повному обсязі при основній обробці) вно-
сять перед посівом з 1/3 запланованої кількості азоту. Слід 
бути обережними при застосуванні азоту восени, оскільки 
надмірна кількість цього елемента може вплинути на біль-
ший врожай та слабку стійкість до низьких температур. Реш-
та кількості азоту вноситься з весняною підгодівлею. Потре-
би олійного ріпаку в усіх поживних речовинах, особливо в 
азоті, найбільші у фазах від початкового весняного зростан-

ня до цвітіння. Щоб забезпечити сприятливі умови для ре-
генерації посіву та його подальшого інтенсивного розвитку, 
першу підгодівлю слід проводити ранньою весною, як пра-
вило, у фазі пробудження вегетації з 60-70% від запланова-
ної кількості азоту, а другу - в момент розвитку стебла.

Асортимент заводу мінеральних добрив Elixir Zorka вклю-
чає цілий ряд різних рецептур, співвідношення поживних 
речовин яких відповідає вимогам виробництва ріпаку. Цей 
вид рослини має найбільш виражені вимоги до калію, тому 
до технології виробництва слід включити одне з добрив, яке 
має більш виражену частку калію. З асортименту Elixir Zorka 
виділяються NPK 6:12:24 + 6% S та NPK 7:21:21 + 4% S + 0.05% 
Zn, які є добре збалансованими рецептурами для досягнен-
ня якості та високого врожаю олійного ріпаку. Також високу 
частку калію містить добриво NutriVeg NPK 10:10:20 + 2% 
MgO + 9% S + 0,2% B + 0,1% Zn, яке виділяється своєю якістю, 
високою розчинністю та додатковими мікроелементами.

При підгодівлі посівів ріпаку навесні особливо під-
ходить добриво AmoSulfan 20% азоту та 24% сірки. Крім 
азоту, який знаходиться в амонійній формі, наявність сір-
ки в препараті AmoSulfan прямо корелює зі збільшенням 
кількості та якості врожаю цього виду рослин. Elixir Zorka 
рекомендує використовувати добриво NPK 8:15:15 + 3% 
Са + 9% S виробникам, звичками яких є використання тра-
диційних добрив з рівномірним вмістом азоту, фосфору 
та калію у виробництві.

ELIXIR ZORKA — ДОБРИВА З ПРАВИЛЬНОЮ РЕЦЕПТУРОЮ

+38 (098) 162-88-88, +38 (098) 164-88-88 
info@elixir-ukraine.com • elixir-ukraine.com

A1
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Згідно з останніми висновками аграрної науки, аби послаби-
ти вплив негативних наслідків зміни клімату на рослини озимих 
культур потрібно забезпечити їх восени не тільки макроеле-
ментами, а й низкою мікроелементів у комплексі з біологічно 
активними речовинами. Найважливішими серед елементів є:

Марганець (Mn). Внесення його восени підвищує морозо- 
та зимостійкість посівів, а накопичений в рослинах марга-
нець у період літньої вегетації позитивно впливає на форму-
вання елементів врожаю та поліпшує його якість.

Мідь (Cu) поряд з підвищенням зимостійкості збільшує 
стійкість рослин до хвороб, активує фотосинтез та засвоєн-
ня азоту. Влітку під дією міді формуються повноцінні репро-
дуктивні органи.

Бор (B) сприяє розвитку кореневої системи, інтенсифікує 
синтез хлорофілу та відіграє провідну роль у накопиченні 
цукрів.

Багато фізіологічних процесів в рослинах відбувається 
під впливом цинку (Zn), зокрема, росте імунітет та збіль-
шується зимостійкість. В процесі весняно-літньої вегетації 
цинк стимулює жаро- та посухостійкість, підвищує вміст по-
живних речовин в урожаї.

Не тільки дотриматись, а і перевершити вказані реко-
мендації, принаймні за кількістю мікроелементів, дозволяє 
застосування восени на посівах озимих комплексних пре-
паратів виробництва ТОВ «Високий врожай» для обробки 
насіння та обприскування рослин:

• Агростим − 0,5-1,0 л на 1 тонну насіння і 1,0 л на гектар 
посівів.

• Адаптофіт – 200 мл на 1 тонну насіння і 300-400 мл на 
гектар посівів.

• Вегестим − 250-300 мл на 1 тонну насіння і 50-75 мл на 
гектар посівів.

До складу цих препаратів входять основні мікроелемен-
ти у хелатній, бор і сірка - у мінеральній формі, а до складу 
Агростиму ще й макроелементи: азот, фосфор та калій. Біо-
логічно активними компонентами тут виступають збалансо-
ваний комплекс речовин природного походження, зокрема 
фітогормони ауксинової та цитокінінової природи, синтетичні 

аналоги фітогормонів, солі гумінових і фульвокислот. Під дією 
цих сполук істотно зменшуються витрати енергії на транспорт 
до клітин поживних елементів як з самих препаратів, так і за-
своєних з ґрунту, та збільшується стійкість рослин до хвороб.

Фази розвитку рослин, оптимальні для обприскування 
посівів: зернові – 4-7 листків, ріпак – 4-6 листків.

З нашого погляду, до числа наведених вище мікроеле-
ментів, що їх вважають обов’язковими до застосування під 
час осінньої вегетації, потрібно додати кальцій (Ca). Його ра-
ціонально використовувати при протруєнні насіння, додав-
ши в робочий розчин наш препарат Емістим С+Са. На етапі 
розвитку від посіву до появи сходів кальцій інтенсифікує 
засвоєння поживних речовин, накопичених в зерні, а з по-
явою сходів пришвидшує ріст надземної і кореневої систем 
та поліпшує структуру останньої, зокрема збільшує кількість 
вторинних коренів і волосків.

Для збільшення зимостійкості посівів до складу препарату 
Вегестим додано суміш поліетиленгліколів ПЕГ-200, ПЕГ-400 і 
ПЕГ-600. Потрапляючи до рослин, вони забезпечують клітини 
додатковим живленням і поряд з іншими біологічно активни-
ми речовинами препарату структурують їх вміст. Структуро-
ваний клітинний сік має нижчу температуру замерзання, що 
поряд з інтенсифікацією синтезу стресових білків та нако-
пиченням цукрів, ініційованих активними компонентами Ве-
гестиму, обумовлює стійкість рослин до низьких температур.

Під дією активних компонентів наших препаратів глиби-
на залягання вузла кущення у зернових збільшується на 1,0-
1,5 см, в результаті чого істотно підвищується зимостійкість 
рослин.

Застосування препаратів ТОВ «Високий врожай» восени 
не тільки зберігає оптимальний стеблостій, а і на 10-15% під-
вищує врожайність та поліпшує якість продукції: вміст білку 
в пшениці зростає на 0,5-1,0%, олії в ріпаку – на 1,0-1,5%, 
вихід олії – на 13-18%.

Подальше застосування наших комплексних препаратів 
або регуляторів росту рослин у весняно-літній сезон істотно 
збільшує наведені цифри, зокрема, підвищення врожайності 
досягає 20-25%, виходу олії – 35-40%.

A1ПОСІВАМ ОЗИМИНИ – КОМФОРТНІ УМОВИ
ПРАЦЮЮТЬ КОМПЛЕКСНІ ПРЕПАРАТИ ТОВ «ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ»

НЕ ВТРАЧАЙТЕ МОЖ ЛИВОСТІ!  
ЗАСТОСУЙТЕ НАШІ ПРЕПАРАТИ  

ВЖЕ ЦЬОГО СЕЗОНУ.

Виробник: ТОВ «Високий врожай».
м. Київ, Харківське шосе, 50, п/в 02160

Тел./факс:(044) 292-00-86, 292-30-66, 292-30-44.
E-mail: urojai@kievweb.com.ua

Сайт: www.urojai.com.ua
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ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

РАПС ОЗИМИЙ

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

СО
РТ

И

ПШЕНИЦЯ ОЗИМАПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Назва Фірма-виробник Вегетаційний 

період, днів
Потенційна 

врожайність, ц/га
Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

НС-40С Інститут овочівництва і рільництва 
«NS SEME», Нови Сад, Сербія середньоранній 115,0 еліта договірна

Ліра Одеська 282-285 63,6-100,4 еліта 9 000

Житниця Одеська 285-287 83-129 еліта 9 000

Мудрість Одеська 282-285 76-115 еліта 9 000

Оранта Одеська 285-287 84-102 еліта 9 000

Назва Фірма-виробник Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

ГРІМ ВНІС 300-305 71,0 F1 1500 п.о.

Редстоун 300-305 70,0 F1 1300 п.о.

Чорний Велетень Інститут кормів Поділля 292-323 55,0 1р 32000

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ДАЛЛАС (норма висіву 65 кг/га) Канада 80 150 Р1 договірна

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ 
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ІМПТОРГСЕРВІС

НЕ СПАЛЮЙТЕ СОЛОМУ!

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

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

ХІТ ПРОДАЖ
Бакова суміш «Дефенс-С» – комплекс пре-
паратів, які використовуються для інкрустації 
насіння зернових колосових культур. Компо-
ненти бакової суміші («Антистрес», «Марс-
EL» та комплекс амінокислот) стимулюють 
ріст та розвиток проростків, забезпечують їх 
початковим живленням, особливо фосфором 
та калієм у легкодоступній формі.
Переваги передпосівної обробки насіння 

зернових колосових культур баковою суміш-
шю «Дефенс-С»:
■  висока ефективність інкрустації: збільшує 

енергію проростання та схожості насіння 
до 98%;

■  захист насіння від дії на них несприятли-
вих чинників (полімерна плівка зберігає 
насіння в сухому та напіввологому ґрунті 
до 60 діб і більше);

■  повне припинення осипання з поверхні на-
сіння протруйника;

■  підвищує сипкість зерна при посіві;
■  стимулює розвиток кореневої системи та 

рослини в цілому, підвищує імунітет рослин;
■  за рахунок дії амінокислот активізує фізіо-

логічні процеси в рослині, посилює антист-
ресовий ефект;

■  підвищує врожайність.

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

Солома – органічне добриво, якщо використовувати для деструкції 
пожнивних залишків регулятор росту рослин (РРР) «Деймос». Препа-
рат є хорошим живильним середовищем для мікроорганізмів-«абори-
генів», що знаходяться в ґрунті, значно підвищуючи їх титр і життєздат-
ність, що призводить до прискорення процесів мінералізації залишків  
і додаткового накопичення гумусу.
Норма внесення: 1,5 л/га «Деймос» + карбамід (30-50 кг) на 200-250 л  
води (1,5 л/га «Деймос» + КАС).

Комплекс речовин, 
з яких складається 

препарат 
«Деймос», дозволяє 

використовувати його, 
не чекаючи опадів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ДЕСТРУКТОР «ДЕЙМОС»
Вплив препарату «Деймос» на чисельність мікроорганізмів  
(Інститут мікробіології та вірусології  
ім. Д.К. Заболотного НАНУ).
■  педотрофні – збільшення в сухому ґрунті – 19,7%,  

у вологому – 45,3%;
■  амонійфіксуючі – збільшення в сухому ґрунті – 12,6%,  

у вологому – 14,1%;
■  фосфатмобілізуючі – збільшення в сухому ґрунті – 40,0%,  

у вологому – 71,4%.

ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ: 

«ЗЕРНО НАЛЕЖИТЬ 
ЛЮДИНІ,

А СОЛОМА – ҐРУНТУ»

Бактерії, що живуть у ґрунті, збільшують коефіцієнт використання азоту та фосфору. Можливе зниження 
норм внесення дорогих добрив до 10-20%, тим самим будуть знижуватись витрати виробництва.

A1
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ЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ПО ЛИСТУ В ЖОВТНІ К1- ГАРАНТІЯ  
СТІЙКОСТІ ЇХ ДО ВИМЕРЗАННЯ ТА ВЕСНЯНОЇ ПОСУХИ

AGRODOBRUVO.COM.UA

Сходи на 5-10 днів раніше, рядки повніші, 
коренева система вдвічі міцніша, стійкість 
до вимерзання та весняной посухи, це К6, ви-
трати до 10 грн/га та К1 восени у фазі 4-х, 5-ти 
листків по листу.

Досвід агрономів, забезпечивших генетич-
но закладений врожай зернових та технічних 
культур у посушливому 2020 p., майже у всіх 
регіонах України, на сайті:

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ  
ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(050) 492-26-89, (067) 605-60-36 — VIBER, TELEGRAM

Контроль       К6, К1 осінь 2019

Тільки К6 - напіввологе протруєн-
ня насіння ріпаку перед посівом

Перед висівом обприскайте 
насіння ріпаку К6 незалежно від 
того, чим воно протруєно та 
отримайте ось такий врожай

A1
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Злам пріоритетів. 2020 рік особливо яскраво демонструє 
тенденцію до глобальних змін. Та які би зміни та світоглядні 
зломи не відбувалися, але три-чотири рази на день людям по-
трібно споживати енергію з їжі. Так що продовольча безпека 
набуває все більшого значення. Хоча, знову ж таки, її розумін-
ня змінюється фундаментально.

Курс на зменшення хімізації. Кожен, напевно, чув про ве-
ликі і постійно зростаючі списки агрохімікатів, які забороне-
ні до застосування в ЄС. Все більш жорсткими стають вимоги 
щодо залишкових слідів пестицидів, майже вдвічі зменшені 
норми використання азотних добрив тощо. І, звичайно, це сто-
сується селекційної роботи. Поширені сорти, що розраховані 
на максимальне застосування агрохімії та стабільні сприятли-
ві погодні умови в Європі та у нас, відходять на задній план. 
До цього, окрім регулятивної політики, спонукають також гло-
бальні зміни клімату. Європейський виробник тепер змушений 
працювати та знаходити ефективні рішення в умовах підви-
щення середньодобових температур, зменшення кількості во-
логи тощо.

По-новому працювати вигідно. В Європі вже зараз швид-
кими темпами зростає кількість органічної продукції. І, що 
важливо, розрив у різниці по урожайності пшениці, вирощеної 
у системі органічного землеробства та пшениці, зрощеної по 
традиційним агротехнологіям, в деяких країнах становить не 
більше тонни-півтори. І це без врахування значно менших ви-
трат на вирощування. Зокрема, така тенденція останніми рока-
ми спостерігається в Німеччині.

Насіннєвий бізнес на вістрі змін. В самій селекційній ро-
боті змістились пріоритети: робиться все більший акцент на 
біологізацію виробництва та зменшення агрохімічного на-
вантаження. І є підстави сподіватися, що найближчим часом 
шановні партнери з ЄС нарешті підпишуть всі дозвільні доку-
менти і ми зможемо повноцінно вийти на європейський ринок 
та продавати наше високоякісне насіння.

Глобальний тест на якість та унікальність. Наші сорти ози-
мої пшениці вже декілька років поспіль проходять випробо-
вування у багатьох країнах Євросоюзу, США та Канаді, країнах 
близького зарубіжжя. І фактично скрізь вони проявляють свої 
кращі риси та демонструють переваги. Ми бачимо все біль-
ший інтерес європейських партнерів до вирощування наших 
сортів - адже вони найкращим чином відповідають актуальним 
вимогам сьогодення.

І за це потрібно дякувати не лише селекціонерам, не лише 
унікальним природним умовам, а й вітчизняним аграріям, для 
яких вони працюють. Праця агровиробника усюди тяжка й 
складна. Та європейський фермер все ж може розраховува-
ти на значні субсидії з боку держави, страхові відшкодування 
тощо, які інколи навіть не залежать від результатів його роботи 

взагалі. А наш аграрій сподівається тільки на себе та на свою 
працю в полі. І в Полтаві сорти створювались, насамперед, як 
надійний перевірений інструмент успішної роботи для вітчиз-
няного хлібороба навіть за напрочуд складних умов.

Стандарт якості та надійності. Полтавська селекція вже 
стала новим стандартом якості та надійності. Тут нам допома-
гають унікальні наукові методи, запити наших агровиробни-
ків та сама природа. Справа в тім, що наш селекційний центр 
знаходиться на перетині трьох кліматичних зон з дуже пере-
мінними погодними умовами. Незважаючи на стабільно не-
стабільні умови, ми кожного року маємо отримувати хороший 
урожай високоякісної пшениці. І цього ми досягаємо завдя-
ки задіяному широкому генетичному потенціалу. Широка ге-
нетична база дозволяє створювати потрібні комбінації генів, 
стійкі до максимальної кількості лімітуючих факторів навко-
лишнього середовища.

Завжди і всюди добрий результат. Пшениця полтавської 
селекції висівається на полях по всім регіонам, з дуже різ-
ними умовами вирощування та критеріями щодо продуктив-
ності. Та в кожному регіоні багато задоволених клієнтів, адже 
наша модель сорту включає надзвичайно високий потенціал 
врожайності та якість зерна, придатність до різних термінів 
висіву. Водночас, наші сорти мають високу опірність до стресо-
вих чинників – посухи, заморозків, хвороб та шкідників тощо. 
Загалом, наша пшениця і за несприятливих та навіть екстре-
мальних умов забезпечить прийнятний результат, не залишив-
ши аграрія з передискованим полем.

Надійність озимих пшениць до Ваших послуг: Диканька, 
Царичанка, Полтавчанка, Оржиця, Сагайдак, Вільшана, Соната 
полтавська, Самара 2, Санжара.

Полтавська пшениця – реальна відповідь  
на виклики часу та запит хліборобів

Сільське господарство й раніше працювало за складно передбачуваних та мало прогнозованих умов. 
А нові кліматичні та регуляторні зміни поставили багатьох агровиробників перед ще більш непро-
стими викликами. І унікальні підходи та досягнення полтавської селекції у створенні сортів озимої 
пшениці – це надійний інструмент господарювання. Чому полтавські сорти здатні гарантувати ста-
більний результат та впевненість аграрію не лише в Україні, країнах близького зарубіжжя, а й в Європі 
- розповідає кандидат с.-г. наук, директор Селекційно-виробничого центру «Яровіт» Микола Дубенець.

Дізнайтеся більше за телефоном +38 (067) 539-07-85 та на сайті: www.grain.in.ua

A1
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РІЗНЕ

АЛЬФАКОКС
КУРИ, ІНДИКИ, ГУСИ, КАЧКИ, ХУТРОВІ, КРОЛІ 
• Лікування еймеріозів при клінічних ознаках захворювання  

або при досягненні критичного рівня вмісту еймерій у підстилці 
(більше 10 тис./г)

• Ефективний проти токсоплазм і саркоцист
• Сумісний із кормовими добавками та вітамінами
• Не перешкоджає виробленню імунітету проти еймеріозу

ІНСЕКТОЗОЛ ДК
ВРХ, ВІВЦІ, КОЗИ 
• Захищає від мух, гнусу, гедзів, іксодових кліщів, вошей, волосоїдів
• Профілактує гіподерматоз, телязіоз

33001, м. Рівне, вул. Дворецька, 89

ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ  •  КОРМОВІ ДОБАВКИ  •  ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ

050-37-51-005 • www.farmaton.com.ua

A1

КАЛЬФОЦИН
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
• Джерело легкозасвоюваних організмом кальцію, фосфору, 

калію і магнію
• Захищає від парезів до і після отелення, запобігає виникненню 

гіпокальціємії і знижує збудження нервової системи тварини
• Знижує вплив кальцію на серце і покращує його роботу, запо-

бігає гіпомагніємії та профілактує пасовищну тетанію
• Підтримує фізіологічне співвідношення кальцію і фосфору  

в організмі та захищає корів від післяродової гіпофосфатемії

500 мл • кормова добавка1, 10 мл, 1 л • розчин для  
перорального застосування

10, 250 мл • розчин для  
зовнішнього застосування
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Слід зазначити, що на сьогодні АК «Фаворит» не лише 
виготовляє високоякісну надійну техніку, яка може дати 
фору аналогічному обладнанню багатьох українських та сві-
тових виробників, а й працює на майбутнє, постійно вдоско-
налюючи і запускаючи в роботу новітні розробки посівної та 
ґрунтообробної техніки.

Український завод-виробник сільгосптехніки «Фаворит» 
випускає як добре відомі широкому загалу моделі сівалок, бо-
рін, культиваторів, плугів, так і випустив за останній рік нові 
моделі – коток-подрібнювач, борону штригельну. Тому, звер-
нувшись до представників АК «Фаворит», ви неодмінно знай-
дете майже всю необхідну техніку та запасні частини для ви-
рішення найскладніших завдань, які виникають у вашій роботі.

На сьогодні компанія пропонує досить широку лінійку тех-
ніки власного виробництва. Основою є посівна техніка, а саме 
дискові механічні сівалки для злакових зернових та пневма-
тичні сівалки точного висіву для висівання просапних культур. 
У продуктовій лінійці компанії — понад 23 моделі сучасних 
сівалок власного виробництва (з різною шириною захвату, 
можливістю роботи за різними системами обробітку ґрунту, а 
також одночасного чи окремого висівання насіння й внесення 
добрив тощо) для сівби зернових і просапних культур.

Серед широкої лінійки представленої техніки цього 
виробника слід відзначити дві нові сівалки точного висіву 
— Venza та Venza Pro. Взагалі компанія має широкий вибір 
модернізованих пневматичних сівалок точного висіву з од-
ночасним висівом у 4, 6, 8 чи 12 рядків, з шириною міжряддя 
45 і 70 см. Крім того, фахівці компанії ведуть активну роботу 
в напрямі конструювання та виготовлення техніки для мож-
ливості роботи за різними технологіями ґрунтообробітку, 
зокрема Mini-Till, No-Till. А ще компанія має широку лінійку 

агрегатів для обробки ґрунту (машини з шириною захвату 
від 2,4 до 12,0 м), розподілювачів мінеральних добрив, кот-
ків-подрібнювачів рослинних решток, швидкісних плугів і 
кран-маніпуляторів для агрегатування з тракторами.

На сьогоднішній день компанія, провівши опитування се-
ред своїх клієнтів, переконалась у вірному рішенні проводи-
ти первинний інструктаж і запуски машин свого виробництва 
в господарстві клієнта. Надаючи всю необхідну допомогу 
аграрію у вигляді інструкцій з експлуатації, навчаючих ві-
део, АК «Фаворит» декілька років тому вирішив ввести до-
датковий безкоштовний сервіс (як додаток до безкоштовної 
доставки) – запуск та первинний інструктаж працівників, які 
обслуговуватимуть техніку, сервісною службою заводу. Це 
дозволило значно зменшити помилки при експлуатації як 
аграріїв-початківців, так і тих, хто давно працює, але не зна-
йомий з новітньою технікою «Фаворит».

Наостанок хочеться зауважити, що завод працює не тіль-
ки як механічна система розробки випуску якісної продукції, 
але і має в штаті серйозних спеціалістів, які готові допомогти 
як консультативно за телефоном гарячої лінії, так і особи-
стою присутністю у господарстві. Впевненість в якості про-
дукції, що випускає завод, допомогла підняти гарантійний 
строк до 2-х років.

Купуючи техніку АК «Фаворит»,  
Ви інвестуєте в своє майбутнє!

Телефонуйте для отримання консультації 
+38 (067) 520-44-48

0 800 30-44-55
27613, Україна, Кіровоградський р-н

с. Підгайці, вул. Польова, 1В

Завод «Фаворит» — 
завжди якісна техніка
Вітчизняний виробник сільськогосподарської техніки для обробітку ґрунту,  
висівання зернових і просапних культур та розподілення мінеральних добрив —  
завод-виробник «Фаворит» — більш ніж 17 років виробляє широку лінійку техніки

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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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

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)

БОРОНА-МОТИГА	РОТАЦІЙНА	
НА БАЗІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
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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!

��

��

A1

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

ОЧИМА	КЛІЄНТІВ
ВІДГУК ПРО РОБОТУ КОТКА-ПОДРІБНЮВАЧА «АЯКС-6»

Минулого року у мене постало питання: як	найефективніше,	а	 головне	 -	
економно	обробити поле після прибирання соняшника і підготувати його 
на зиму.
Обдумував різні варіанти і зупинився на використанні котка-подрібнювача	
від	АЯКС	АГРО.	Чому саме коток? У порівнянні з дисковою бороною чи лу-
щильником у справі подрібнення залишків та мульчування ґрунту коток	ви-
гідніший	за декількома параметрами:

- витрати палива  - у мене 2	л/га проти 5-7 л/га на дисковій бороні;
- ширина захвату 6 метрів дозволяє обробляти 6-7	га	за	годину, дисковою – 
не більше 2-х га/год у мене виходило;

- коток	подрібнює	рослинні	залишки	та	перемішує	їх	з	ґрунтом.	Після 
котка можна у будь-якому напрямку працювати культиватором чи ін-
шим землеобробним знаряддям – нічого не заважає. Дискова натомість 
«закопує» великі палки, які потім культиватором  знову витягуються на 
поверхню.
Перед тим, як придбати коток-подрібнювач, я уважно вивчив пропози-
цію на ринку. Пропонується широкий асортимент та ціновий розбіг. Коток 
АЯКС не з дешевих, але саме на ньому я зупинив вибір. Найпершим чином 
привернуло мою увагу, що цей виробник пропонує 9	 рядів	 ножів	 (у біль-
шості котків на ринку – 8), отже фракція залишків після проходу котком бу-
де дрібніша. За іншими параметрами ефективності та якості у мене також 
до даного агрегату не виникло питань. Минулої осені обробив близько 600	
гектарів. Ефектом від роботи котка задоволений. Можу	 рекомендувати	
коток-подрібнювач	АЯКС господарям землі для осінньої післяжнивної об-
робки поля.
 
   

ГАРАНТІЯ	3	РОКИ	
ДОСТАВКА

Євген	Гриценко,	
Солонянський	р-н,	
Дніпропетровська	обл.
YouTube	блог	
Евгений	Agro-delo

НОВИЙ	КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ	-	2020!
ЩЕ	БІЛЬША	МІЦЬ	ТА	ЯКІСТЬ!

• висота ножів 100 мм
• сталь ножів марки 65Г
• найнадійніша система 

кріплення ножів з вико-
ристанням болтів М12 
(клас міцності 10,9)
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Отримати високу врожайність на полі за нинішніх непро-
стих кліматичних умов – непросто. Однак при цьому потрібно 
ще й зуміти вчасно і без втрат це зерно зібрати. Сучасні агро-
технології вимагають застосування цілого комплексу вартіс-
них операцій – кількаразового застосування високоефективних 
препаратів, зокрема, гербіцидів, а також – десикації посівів.

Далеко не всі фермери мають змогу вирощувати сіль-
госпкультури за інтенсивною технологією, особливо у посушли-
вих регіонах. Це істотно збільшує витратну частину агровироб-
ництва і негативно впливає на його рентабельність. До того ж, 
дедалі більше господарств видозмінюють технологію вирощу-
вання у бік органічності, мінімізуючи використання пестицидів.

Своєю чергою органічна технологія вирощування сіль-
госпкультур водночас з перевагами передбачає певні труднощі 
під час роботи, а саме – ускладнення боротьби з забур’яненістю 
посівів і нерівномірне дозрівання рослин на полі. За традицій-
ної технології остання проблема вирішується шляхом внесення 
десикантів, якими «сушать» як культурні рослини, так і пророслі 
бур’яни. Натомість більш органічний та економічний підхід пе-
редбачає підвищені вимоги до збиральних пристроїв – жаток. 
Незрідка – зміну технології збирання врожаю з застосуванням 
перевіреного способу роздільного збирання сільгоспкультур, зо-
крема, ранніх зернових.

З цією метою використовуються спеціальні валкові жат-
ки, котрі характеризуються підвищеним запасом міцності та 
«всеїдністю». Такі збиральні пристрої повинні гарантовано за-
хоплювати вологу гнучку рослинну масу і вимолочувати з неї 
зерно з мінімальними втратами.

Найвідомішим в Україні виробником валкових жаток є 
знаменитий Бердянський завод сільгосптехніки. Це сучасне 
підприємство, на якому повністю модернізовано виробничі 
потужності, що дає змогу випускати продукцію за жорсткими 
світовими стандартами. Достатньо сказати, що жатки Бердян-
ського заводу сільгосптехніки останніми роками користуються 
попитом на ринку країн Євросоюзу.

До лінійки продукції підприємства входить до 10 модифіка-
цій жаток, призначених для збирання широкого спектру куль-
тур. Це зернобобова валкова жатка ЖБВ-5У, жатка валкова на-
вісна ЖВН-6У, жатка валкова причіпна ЖВП-4,9, жатка валкова 
швидкісна ЖВШ з шириною захвату до 9,1 м, знаменита соняш-
никова жатка PRIMERA II та інші моделі.

Розглянемо особливості конструкції жаток Бердянського за-
воду сільгосптехніки на прикладі швидкісної жатки ЖВШ-6,4 (7,6; 
9,1). Жатка призначена для скошування широкого спектру культур 
з укладанням скошеної маси в одинарний зустрічно-потоковий 

в а -
лок для 
оптимального 
завантаження висо-
копродуктивних комбайнів на 
підборі валків. Її конструкція дозво-
ляє знизити витрати на роздільне збирання, 
звільнити частину комбайнів від роботи з валковими 
жатками і більш оптимально завантажити транспортний парк.

В конструкції ЖВП застосовано привід ріжучого апарату, 
аналогічний системі Schumacher. Використання планетарного 
приводу підвищило продуктивність жатки на 20%. У ріжучому 
апараті застосовані штампоклепані пальці, що виключає щоден-
не регулювання зазорів і поліпшує якість зрізу. Висота порога 
від ріжучого апарату до транспортера значно нижче, що знижує 
втрати при збиранні низькорослих зернових. Також тут доступні 
чотири діапазони регулювання швидкості обертання мотовила. 

Мінімальна кількість обертів мотовила дозволяє працювати 
на низьких швидкостях без втрат при збиранні важких культур, 
які легко обсипаються і виключити втрати від перекидання мо-
товилом через вітровий щит назад.

При цьому обладнання нормально агрегатується з трактора-
ми типу МТЗ-80. При цьому продуктивність роботи ЖВШ сягає 
5-5,4 гектарів за годину. Зміщення збирального пристрою пра-
воруч дає змогу повністю використовувати його ширину захвату.

Застосування ЖВШ, а також інших моделей валкових жаток 
Бердянського заводу сільгосптехніки дає змогу забезпечити 
безпроблемні жнива для будь-якого господарства. Адже, інте-
груючи сучасні технологічні рішення в конструкцію своїх жаток, 
виробник зберіг такі їх традиційні переваги як висока надій-
ність, простота конструкції і ремонтопридатність. Будь-який 
фермер може за лічені хвилини самостійно здійснити налашту-
вання жатки і запустити її в роботу, а в разі потреби – замінити 
необхідну деталь.

Нагадаємо і про добре знану в Україні модель соняшникової 
безрядкової жатки PRIMERA II, з шириною захвату до 9,1 м, яка 
зарекомендувала себе найкращим чином. PRIMERA II оптимізує 
експлуатаційні якості комбайна, а її конструктивні характери-
стики дають змогу швидко зібрати соняшник, незалежно від 
напрямку сівби.

Особливості конструкції жатки забезпечують роботу ком-
байна на високій швидкості, не струшуючи зерно і не гублячи 
кошики рослин. PRIMERA II дозволяє зібрати всі види суцвіть, 
залишаючи на полі тільки листя і стебла, гарантуючи особли-
ву чистоту збирання врожаю, навіть за мінімальної висоти від 
рівня землі.

Фактично конструктори Бердянського заводу сільгосптех-
ніки дали змогу керівникам невеликих та середніх господарств 
ефективно вирішити завдання збирання врожаю оптимальним 
з точки зору співвідношення ціни та якості способом. Це про-
сті в роботі і обслуговуванні жатки, здатні зібрати врожай за 
найскладніших умов, в тому числі при застосуванні органічних 
технологій у рослинництві, обходячись без десикації.

Наголосимо і на тому, що продукція Бердянського заводу 
сільгосптехніки підпадає під Урядову програму компенсації 
вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Це до-
датково підвищує окупність їх придбання.

БЕЗ ВТРАТ І БЕЗ ДЕСИКАНТІВ
Оновлені моделі жаток Бердянського заводу сіль-

госптехніки розраховані на якісне збирання врожаю за 
найскладніших умов роботи, включаючи органічне ви-
рощування культур

«БЕРДЯНСЬКИЙ	ЗАВОД	СІЛЬГОСПТЕХНІКИ»	 
http://bzst.com.ua/ • bzst-commerce@ukr.net • Тел./факс +38 (0615) 37-73-99 • +38 (096) 340-82-18

A1



33

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



34

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



35

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



36

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

Збиральний сезон у розпалі, зараз треба працювати, але й 
будівництво нових елеваторів у розпалі. Тому ми вкотре хоче-
мо розповісти про поліуретанове футерування елеваторного 
самопливного обладнання, яке є «слабкою ланкою» елеватору 
та потребує витрат кожен рік. А запобігти цим витратам допо-
може поліуретанове футерування.

Поліуретанове футерування обладнання – це технологія 
захисту від зносу і корозії металевих поверхонь обладнання. 
Поліуретан має дуже багато переваг над іншими матеріала-
ми для футерування. Основною ж перевагою поліуретану над 
іншими матеріалами є його зносостійкість. Він у п'ять разів 
стійкіший до стирання ніж метал, при цьому він еластичний 
та пружний. Ці властивості поліуретану дають можливість не 
тільки зберегти обладнання від зносу, а головне – зберегти 
зерно від пошкодження та втрат. Тому, питання футерувати 
обладнання чи ні, вже не стоїть. Футерувати!

Але як, яким способом, на що треба звернути увагу? Сьо-
годні вже розроблено багато способів футерування, тому тре-
ба вибирати.

Основними критеріями при виборі футерування є:
Перше: обсяг зерна, який буде проходити за рік, за п’ять років. 

Від цього показника залежить товщина поліуретанового шару.
Друге: яке зерно буде транспортуватися? Наприклад, зер-

но соняшника або сої може налипати на поверхні та сповіль-
нювати швидкість потоку зерна.

Якщо відповіді на ці питання є, то розглянемо методи 
футерування.

Поліуретанове футерування вставками у труби, сектори, пе-
рехідні патрубки. Такий метод є зручним для футерування стан-
дартизованого обладнання. Але він не підійде для елеваторів, 
які спеціалізуються на зберіганні та переробці соняшника.

Поліуретанове футерування методом гарячої адгезії. Такий 
метод рекомендується для особливо навантажених дільниць. 
Такий метод футерування був успішно використаний на елева-
торах компанії «Кернел», «Епіцентр К», «ТІС-Міндобрива». Ми 
рекомендуємо цей метод для елеваторів, які спеціалізуються на 
олійних культурах, або мають високий ступінь обсягів перевалки.

Футерування обладнання листовим поліуретаном, армо-
ваним просіяно-витяжною сіткою. Цей метод і зараз успішно 
використовується для футерування самопливів квадратного 
перерізу, дна конвеєрів, головок норій. Але він має певні не-
доліки, тому, як альтернативу армуванню сіткою, ми пропону-
ємо поліуретан, армований технічною тканиною, що є значно 
стійкішим до стирання.

Який би ви метод футерування не обрали, висновок один 
– футерування потрібне. Його якість залежить від трьох скла-
дових – це якість матеріалу, правильність підібраного мето-
ду футерування та правильний монтаж. І тоді поліуретанове 
футерування буде слугувати довго та приносити вам прибутки.

З повагою, Лариса Ткаченко, комерційний директор 

ТОВ НВП «Форполімер», пр-т. Л. Ландау, 29 А, Харків, 61105
+380 98 793-93-15, +380 66 045-98-88

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ФУТЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ: НАВІЩО ПОТРІБНО ТА НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ A1
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Тел.:  (067) 614-19-49
факс:  (061) 42-20-37

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

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

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

виробляє:
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ТУРБІНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ У ҐРУНТ (HC+СО2)
Внесення НС + СО2 у ґрунт відкриває фермерам величезні можливо-

сті підвищення врожаю і економії мінеральних добрив до 50%. Росли-
на з використанням вихлопних газів має більш високий потенціал, так 
як не потребує додаткового вироблення НС + СО2, що знижує потребу 
використання великої кількості вологи. Фотосинтез у більшості рослин 
протікає лише в тому випадку, якщо в повітрі є приблизно 0,04% СО2. 
Рослини не витрачають зай ву енергію на розщеплення і перетворення 
недоступних сполук, одночасно поліпшуються ґрунтові процеси. Та-
кож поліпшується стресостійкість рослин в критичні фази росту, адже 
при використанні системи CO2 раніше відбувається процес проростан-
ня, підвищується схожість, кущіння і колосіння.
Будь-який фермер отримає більшу вигоду від застосування НС + СО2. 
Невеликі трактори можуть використовувати електричну турбіну для 
внесення вихлопних газів, а великі – гідравлічну версію.

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

Маємо такі результати на полях

З використанням турбіни частина соняшнику і кукурудзи приблизно на 30 см вище, ніж в сусідньому ряду

тел.: +38 098 373-73-00          
e-mail: technik-plus@ukr.net
www.technik-plus.eu ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

З використанням турбіни

З використанням турбіни Без використання турбіни

Миколаївська обл., Кривоозерский район с. Секретарка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1



45

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



46

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



47

«Агро1», №8 (55), серпень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

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

КОНДИЦІОНЕРИКОНДИЦІОНЕРИ

ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДІР
ХТЗ, МТЗ

для с/г техніки

Запасні 
частини

заправка
ремонт

виїзд до 
замовника
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ТОВ «Майнінг-Машинері» пропонує комплек-
сне обслуговування великогабаритних шин (далі 
ВГШ) вашого автопарку.

Компанія надає послуги ремонту ВГШ за тех-
нологією одноетапної вулканізації методом моно-
літного варіння при високій температурі і тиску (у 
тому числі за унікальною італійською технологією 
TAP-RAP, яка в Україні ексклюзивно представлена 
тільки в мережі наших сервісних центрів).

Технології, які застосовуються, дозволяють 
усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) 
у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати по-
шкодження бортового кільця після некваліфіко-
ваних шиномонтажів, відновлювати пошкоджені 
ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Викори-
стання професійного обладнання типу MonoFlex, 
застосування інноваційних технологій і сучасних 
матеріалів дозволяє нам проводити унікальні за 
своєю складністю ремонти, усувати значні по-
шкодження, бути лідером на ринку подібних по-
слуг в Україні. На місця ремонтів надається га-
рантія до 6 місяців.

Користуючись нашими послугами, Ви економите 
80-90% коштів на придбання нових шин!

Також компанія пропонує:

- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на про-
фесійному обладнанні без черг і затримок;

- широкий асортимент б/в шин всіх типороз-
мірів в хорошому стані на наших майданчиках;

- моніторинг стану шин вашої техніки з реко-
мендаціями по необхідним ремонтам. У разі не-
обхідності - надання змінної шини на час ремон-
ту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпро-
дзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. 
Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим об-
ладнанням.

Ми співпрацюємо з агропідприємствами, 
що входять у холдинги «Кернел», МХП, «Райз», 
«АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією 
«Автомагістраль».

Більш детальна інформація про компанію розміщена 
на нашому сайті www.maxitire.com.ua

Також Ви можете нас знайти  
у соцмережі facebook: @maxitire

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20
приклад бічного 
пошкодження 

зовні 
після вулканізації

латка 
після вулканізації

Один з майданчиків б/в шин
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