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ШИНИ ТА КАМЕРИ 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



ДУНАЙ
Найврожайніший гібрид сербської селекції

Висока натура

Максимальна стійкість до фомопсису та пероноспорозу

Відсутні обмеження щодо сівби культур у сівозміні

Адаптований до агроекологічних умов України

www.ug-agrolider.com.ua
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

Голд 320
  (ФАО 320) F1
ДН Фієста
  (ФАО 260) F1
ДН Аквозор
  (ФАО 320) F1
Одеський 385 МВ
  (ФАО 380) F1

виробляє та реалізує:
(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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A1

Більшість українських фермерів поминатимуть 2020-
й рік «незлим тихим словом». Адже нормальних опадів у 
степовій зоні та у центральних областях України не було 
майже рік – з осені 2019-го. В результаті багато де пого-
ріли озимі зернові, погоріла кукурудза і погоріла навіть 
така посухостійка культура як соняшник. Недобір врожаю 
по цій культурі становить у багатьох господарствах 50 і 
більше відсотків. Це особливо болюче відобразилося на 
тих полях, де висівалися дорогі імпортні гібриди та засто-
совувалася інтенсивна технологія вирощування.

Здавалося б, що про вітчизняний соняшник на такому тлі 
годі й говорити… Мовляв, якщо вже відомі світові бренди не 
впоралися з посухою, то що вже казати про українські сорти 
та гібриди. Та ні, це зовсім не так, оскільки якраз вітчизняний 
соняшник не просто вистояв, забезпечивши нормальну вро-
жайність, а ще й продемонстрував дуже непогані показники 
рентабельності. Простіше кажучи, він вижив там, обмежив-
шись недорогим доглядом, де вигоріло все.

Ми проаналізували результати врожайності соняшнику 
селекції відомої української компанії «Терра-Юг» по різних 
регіонах. Звісно, що подекуди траплялися просто неможли-
ві для будь-якої вегетації рослин умови і там взагалі нічого 
не виживало, однак у більшості своїй сортовий та гібрид-
ний соняшник «Терра-Юг» витримав кліматичну катастро-
фу-2020 і забезпечив хороші результати, навіть у найспе-
котніших регіонах.

Так, наприклад, у Вітовському районі Миколаївської об-
ласті соняшник вигорів майже повсюдно, давши буквально по 
2-3 ц/га. Натомість керівник ФГ «Українківське» Леонід Чер-
нохатов посіяв стійкий до Гранстару гібрид Річард селекції 
«Терра-Юг» та отримав за таких умов врожайність 12-13 ц/га. 
Як на такий рік, то це просто чудовий результат, тим більш, що 
вартість насіння гранстарівського гібриду «Терра-Юг» разів у 
чотири нижча у порівнянні з західними брендами.

Очевидно, що такому результату посприяла не лише винят-
кова посухостійкість гібриду Річард, але і його генетична стій-
кість до 7 рас вовчку та цілої низки захворювань соняшнику.

Ще у одному господарстві з Новобузького району Ми-
колаївської області, яке очолює Ігор Шабан, стійкий до Єв-
ро-Лайтнінгу гібрид Лорд показав аналогічну врожайність 
– 12 ц/га. Результати по соняшнику у сусідніх господарствах 
аналогічні до першого прикладу – до 3 ц/га. Відверто кажу-
чи, обидва фермери щиро здивовані такими результатами 
вітчизняної селекції, оскільки, з огляду на погоду, навіть не 
сподівалися на якийсь врожай.

Якщо вести мову про стійкі до ударних гербіцидів гібри-
ди соняшнику «Терра-Юг», то потрібно зазначити, що вони 

за таких умов показали себе скрізь добре. Адже посуха 
притисла не лише південні та східні області України, але й 
досі благополучну Вінниччину, де погоріла і кукурудза, і со-
няшник. Однак той таки стійкий до Гранстару гібрид Річард 
у СВАТ «Моївське» (Чернівецький район Вінницької області) 
продемонстрував результат 25 ц/га. Аналогічну врожайність 
на полях господарства дали також іноземні гібриди, однак 
витрати на посівний матеріал та технологію, звісно, не йдуть 
у жодне порівняння.

Чудово себе показав Річард у ще одному степовому регіо-
ні – Михайлівському районі Запорізької області. Там керівник 
господарства Олександр Шаламов отримав удвічі вищу вро-
жайність, у порівнянні з сусідами – 20 ц/га проти 9-10 ц/га.

- Щиро кажучи, сам здивований таким результатом, 
оскільки погодні умови не дозволяли сподіватися на 
нормальну врожайність. Хочу також відзначити наба-
гато нижчу вартість посівного матеріалу вітчизняної 
селекції у порівнянні з іноземними гібридами, - зазначив 
Олександр Валерійович.

Якщо взяти далі на схід, то у дуже складних умовах 
цього року довелося працювати фермерам Донеччини та 
Луганщини. Проблеми були як з озимими зерновими, так і 
з соняшником. Тим не менш, селекція «Терра-Юг» і тут не 
підвела. Поблизу Вугледара місцевий фермер Юрій Курай 
зробив ставку на спеціалізовані вітчизняні сорти соняшнику 
і не помилився. Так, сорт з підвищеним виходом олії Тібо 
дав 12 ц/га на фоні 5-6 ц/га у сусідів. При цьому вміст олії 
у насінні перевищував показник 50%. У свою чергу конди-
терський сорт Княжий дав 11-12 ц/га, причому понад 65% 
зібраного насіння належить до фракції +3,8 мм.

Такий підхід дав змогу фермеру не просто вийти на пози-
тивну рентабельність соняшнику, але й отримати непоганий 
додатковий заробіток.

ПІДСУМКИ СЕЗОНУ-2020: ЯК ПОКАЗАВ СЕБЕ СОНЯШНИК «ТЕРРА-ЮГ»
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Неабияку стійкість продемонстрував сорт соняшнику з під-

вищеним вмістом олії Тібо і в Новосілківському районі Доне-
цької області, де, на жаль, вигоріло майже все. За таких умов 
10 ц/га з мінімальними витратами на вирощування – дуже 
непоганий результат, котрий дасть змогу завершити сезон без 
збитків.

Аналогічним чином можна охарактеризувати результати 
вирощування соняшнику і у Петропавлівському районі Дні-
пропетровської області, де дощів практично не було. Однак 
фермера Юрія Цибаня всерйоз виручив ранній високостійкий 
до посухи, вовчку та хвороб гібрид (до 90 днів) Кардинал, 
селекції «Терра-Юг». Нехай врожайність Кардинала на полях 
Юрія Володимировича становила всього лише 8-9 ц/га, але це 
був реальний максимум для соняшнику у цій місцевості. Для 
порівняння, гібриди одного з найкращих світових брендів, які 
вирощувалися паралельно у господарстві, дали аналогічний 
результат. Проте, звісно, показники витрат на вирощування 
вітчизняного та імпортного соняшнику відрізняються в рази.

Правильно обрав гібрид і Дмитро Козинцов з Михайлів-
ського району Запорізької області. У нього на полях чудово 
себе показав ще один ранній гібрид селекції «Терра-Юг» - 
Шериф. Умови для рослин у регіоні склалися надзвичайно 
складні і, звісно, головним чином через сильну повітряну та 
ґрунтову посуху. Проте Шериф «насипав» 18 ц/га, причому 
олійність насіння досягала 51%. Аби зрозуміти різницю, до-
статньо сказати, що в сусідніх господарствах була отримана 
не просто істотно нижча врожайність, а ще й, на жаль, олії у 
насінні майже не було через нестачу вологи…

- Вирішив спробувати новий вітчизняний гібрид і бачу, 
що вчинив правильно. Рослини встигли нормально роз-
винутися до настання стійких високих температур, 
що дало змогу отримати хороший результат, - вважає 

Дмитро Анатолійович.

І нарешті, варто звернути увагу на показники врожайно-
сті соняшнику «Терра-Юг» отримані у більш північних облас-
тях, де цього року виникли серйозні проблеми з вологою у 
ґрунті. Зокрема, дуже сильно постраждала Київщина, у пів-
денній частині якої середня врожайність соняшнику колива-
лася в межах від 8 до 17 ц/га. Натомість у Таращанському 
районі Київщини фермер Олександр Нечипоренко виростив 
цьогоріч 28 ц/га високопродуктивного середньораннього гі-
бриду Хорол. Очевидно, що свою роль разом з майстерністю 
аграрія зіграли відмінні показники посухостійкості та плас-
тичності гібриду Хорол. Скажімо так: це унікально висока 
врожайність для регіону у цьому році!

Відзначимо також роботу керівника ФГ «Симаченко» Ми-
хайла Симаченка у Краснопільському районі, що на Сумщині. 
Михайлу Івановичу за умови сильної посухи вдалося зібрати 
26 ц/га сорту Тібо.

Підсумовуючи наш огляд, наголосимо на тому, що клі-
матичні зміни на більшій частині території України є оче-
видними. І, на жаль, вплинути на погоду ми не зможемо. 
Саме тому вирощування соняшнику вітчизняної селекції 
може стати оптимальним рішенням для отримання гаран-
тованої рентабельності агровиробництва. Адже, як ми 
вчергове переконалися, сорти та гібриди «Терра-Юг» ви-
тримують найскладніші умови вегетації, що у поєднанні з 
невисокими витратами на їх вирощування дає змогу завер-
шити сезон з «плюсом». (098) 573-08-73

(066) 235-01-28
terra-yug.com.ua 
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Шановні партнери!
Прийміть від нас щирі вітання з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Напередодні новорічних свят приходить час підводити підсумки року, що минає, та подякувати  
за плідну співпрацю. Ми раді тому, що знайшли у Вашій особі однодумця. Зичимо Вам міцного здоров’я, 

наснаги, успіхів, родинного щастя, невичерпної енергії та благополуччя! Нехай Новий рік увійде  
у Ваші домівки щедрим і веселим гостем, засіє Ваші родини злагодою, а поля снігом  

та подарує багато нових успіхів на життєвих шляхах!
Веселих Свят!!!

Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ
Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90

www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

Культури Фази застосування Препарат Норма витрат 
препарату

Вартість однієї 
обробки

Зернові колосові - обробка насіння Регоплант насіння  
Зернових Колосових 250 мл/т 450 грн/т

Обприскування посівів у фазі: 
 - кущення  
 - виходу в трубку  
 - виходу флагового листа

Стимпо Зернові  
Колосові 20 мл/га 60 грн/га

Кукурудза - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 5-7-10 листів Стимпо Кукурудза 25 мл/га 75 грн/га

Олійні - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 3-6-10 листів Регоплант Олійні 50 мл/га 90 грн/га

Зернобобові - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - бутонізації 
 - формування бобів

Регоплант  
Зернобобові 50 мл/га 90 грн/га

A1

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net
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ДИВІТЬСЯ ПРОДУКЦІЮ ТОВ «ВІТЕРРА СІД» НА СТОР. 2 АБО НА САЙТІ VITERRA-SEED.COM.UA. +38 (096) 633-08-19

Незважаючи на нестабільну премію за високоолеїновий 
соняшник, необхідність вирощувати високоолеїнові гібриди з 
просторовою ізоляцією та примхливість цього соняшнику при 
збиранні, площі під ним невпинно зростають.

Рушійною силою у зростанні попиту на високоолеїновий 
соняшник є премія, збільшення споживчого інтересу до цінних 
рослинних олій та популяризація здорового харчування.

Цінність високоолеїнового соняшнику
Високоолеїновий соняшник має високий вміст олеїнової 

кислоти Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) понад 82% і 
низький вміст лінолевої кислоти Омега 6 (поліненасичена жир-
на кислота). Олія, виготовлена з такого соняшнику, має безліч 
корисних властивостей і характеризується найвищим вмістом 
вітаміну Е (альфа-токоферолу) — 45 мг/100 г, що є природним 
антиоксидантом, легко засвоюється організмом людини.

Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти, соняшникову 
олію можна прирівнювати до оливкової. Корисними власти-
востями Омега 9 є швидке засвоєння глюкози, що в свою чергу 
є профілактикою розвитку діабету, запобігання розвитку раку 
молочної залози у жінок, а також зміцнення імунітету. Крім 
того, Омега 9 знижує рівень холестерину в крові та перешкод-
жає осіданню холестеринових бляшок на стінках судин, зни-
жуючи таким чином ризик розвитку атеросклерозу. Також спо-
стерігається зниження ризику розвитку хронічних запалень за 
рахунок покращення метаболізму тканин.

Так, при переробці лінолевої соняшникової олії на марга-
рин, а також при смаженні з’являються активні транс-ізомери, 
які спричиняють підвищення вмісту холестерину в крові, що 
може спричинити серцево-судинні і онкозахворювання. А при 
термічній обробці та гідролізації високоолеїнової олії утворю-
ються переважно цис-ізомери, що зменшують вміст холестери-
ну та канцерогенів. Ця олія має тривалий цикл використання у 
процесі смаження при високих температурах, містить не біль-
ше як 10% насичених жирів, що є дуже важливим для харчової 
промисловості.

На даний час є інформація, що частка високоолеїнового 
соняшника в Україні становить близько 10%. Однак, світові тен-
денції показують, що в подальшому попит буде тільки зростати. 
Існує думка, що високоолеїнові гібриди мають нижчу врожай-
ність, ніж звичайні (лінолеві) гібриди соняшнику. Це не так, на 
ринку вже є сучасні високоолеїнові гібриди, що не поступають-
ся за урожайністю лінолевим.

Мотивацією вирощувати високоолеїновий соняшник для 
українських фермерів також служить додаткове преміювання. 
Доплата за кожну тонну товарного насіння високоолеїнового 
соняшнику в минулому році становила 50 доларів.

Селекція має значення
Важливою складовою успішного вирощування товарного 

високоолеїнового соняшнику є вибір якісного посівного мате-
ріалу з високим генетичним потенціалом врожайності, висо-
ким вмістом олеїнової кислоти.

Селекційний процес не стоїть на місці. Постійно створюють-
ся все нові й нові гібриди з покращеними характеристиками.

У процесі створення нових високоолеїнових гібридів со-
няшнику в першу чергу відбираються найбільш високовро-
жайні комбінації, з високим вмістом олії та олеїнової кислоти, 
стійкі до біотичних та абіотичних факторів. Крім того, ство-
рюються гібриди, стійкі до гербіцидів групи імідазолінонів та 
сульфонілсечовини. Безумовно, необхідною ознакою сучасних 

гібридів є стійкість до вовчку соняшникового.
Під час створення високоолеїнових ліній та гібридів важ-

ливим є контроль високого вмісту олеїнової кислоти на усіх 
етапах селекції.

У Всеукраїнському науковому інституті селекції контроль 
вмісту олеїнової кислоти проводять на високочутливому су-
часному обладнанні.

Про що треба знати, коли вирощуєш  
високоолеїновий соняшник

Технологія вирощування високоолеїнового соняшнику в 
цілому не відрізняється від технології вирощуваня лінолевого 
соняшнику, проте має свої особливості. Такою особливістю є, в 
першу чергу, дотримання просторової ізоляції від посівів лі-
нолевого соняшнику. Ізоляція має складати від 400 м, залежно 
від площі лінолевого соняшнику, який росте поряд. Потрібно 
пам’ятати, що від просторової ізоляції залежить вміст олеїнової 
кислоти в отриманій товарній продукції.

Якщо немає можливості дотримуватися просторової ізо-
ляції, то можна використати часову ізоляцію. Тобто, необхідно 
підбирати строки посіву та гібридний склад в залежності від 
вегетаційного періоду, щоб забезпечити цвітіння в різні термі-
ни та уникнути перезапилення з лінолевим соняшником.

Посів необхідно проводити в оптимальні строки, коли 
ґрунт на глибині висіву прогріється до +10°С. Більшість високо-
олеїнових гібридів відноситься до інтенсивного типу, тому при 
вирощуванні рекомендується дотримуватися збалансованої 
системи живлення.

Також велику роль в отриманні товарної продукції з ви-
соким вмістом олеїнової кислоти відіграє зона вирощування. 
Адже при різких коливаннях нічних та денних температур під 
час цвітіння та наливу сім’янок може суттєво знизитись рівень 
олеїнової кислоти в олії.

Отже, основними чинниками, що впливають на вміст олеї-
нової кислоти є:

• генетична чистота насіння;
• просторова ізоляція;
• температурний режим в період цвітіння та дозрівання;
• фізичне змішування (під час посіву, збирання, транспор-

тування, доробки насіння, а також при виробництві олії).

Еверест української селекції
В лінійці гібридів соняшнику Всеукраїнського наукового 

інституту селекції є високоврожайний високоолеїновий гібрид 
соняшнику Еверест, з вмістом олеїнової кислоти 92%. Еверест 
генетично стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів, що доз-
воляє вирощувати даний соняшник, використовуючи традицій-
ну систему захисту від бур’янів, так і, за потреби, використову-
вати гербіциди групи імідазолінонів.

Еверест – ранньостиглий гібрид інтенсивного типу, що має 
швидкий стартовий ріст та вегетаційний період 105 днів. Еве-
рест вирізняється помірною стійкістю до посухи. Найбільшу 
врожайність з найбільшим вмістом олеїнової кислоти він по-
казує на високому агрофоні з достатнім вологозабезпеченням.

Ключовим фактором успіху при вирощуванні високоолеї-
нового соняшнику є вибір насіння з високим генетичним по-
тенціалом урожайності, високим вмістом олеїнової кислоти та 
високою якістю, що Всеукраїнський науковий інститут селекції 
впевнено гарантує своїм покупцям.

Всеукраїнський науковий інститут селекції
Вікторія Бабич, селекціонер

ЕВЕРЕСТ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Клієнтська підтримка: 0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів України)
Відділ продажу: +380 (44) 500-55-37, +380 (67) 505-47-42 • www.vnis.ua
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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

СО
РТ

И 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

МАЙCТЕР 88-92 38,0 екстра 60 000

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

107-108 41,6 екстра 60 000
ЗЛАТСОН 105-108 47,0 екстра 60 000
РЕМБО**

ВНІС, м. Київ
105-108 45,0 екстра 1 500 п.е.

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ** 98-103 48,0 екстра 1 600 п.е.
P63 LE 113**

Pionner
108 48,0 екстра 2 800 п.е.

P64 LE 99** 124 45,0 екстра 2 800 п.е.

ГІ
БР

ИД
И,

 С
ТІ

ЙК
І 

ДО
 Р

АС
 В

ОВ
ЧК

А 
A-

G+

*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стійкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га 

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ЗЛАТИБОР
Інститут овочівництва 

і рільництва «NS SEME», 
Нови Сад, Сербія

109-112 48,0 екстра 2 250 п.е.
НС КНЕ 3 107-111 46,0 екстра 2 250 п.е.
НС Х 6045* 111-114 58,0 екстра 2 280 п.е.
НС ТАУРУС* 109-119 57,0 екстра 2 280 п.е.

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС 
(норма висіву 65 кг/га)

Канада 80 150 Р1 договірна

ЗЕРНОВІ
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Технічне створення будь-якого гі-
бриду соняшника триває від 7 до 10 по-
колінь. Якщо додати сюди ще 3 роки на 
державне сортовипробування, а потім 
ще один рік, витрачений на насіннєву 
ділянку (ділянку гібридизації), то при 
звичайному отриманні насіння один раз 
на рік, сільгоспвиробник отримує гото-
вий гібрид через 14 років після початку 
селекційного процесу.

З гібридом Беркана справи йдуть 
інакше. Ще на початку створення ми 
побачили його надзвичайно високий 
потенціал урожайності, тому прийняли 
рішення передати цей гібрид на дер-
жавне сортовипробування у недоро-
бленому вигляді, продовжуючи його 
вдосконалення по ходу випробувань. 
Тому гібрид Беркана з насіння урожаю 
2018 року в наступному 2019 році хоча 
і значно перевищив середню урожай-
ність районованих гібридів – на 25,4%, 
але не пройшов кваліфікацію по по-
казникам однорідності. Але ж з насін-
ня урожаю 2019 р. (рослини були вже 
більш вирівняними) у цьому надзви-
чайно посушливому і несприятливому 
2020 році він перевищив усереднену 
урожайність гібридів, що пройшли дер-
жавну реєстрацію за п’ять попередніх 
років на 30,7%!, причому з майже одна-
ковим перевищенням як по зоні Степу – 
на 31,7%, так і по Лісостепу – на 29,8%.

Звертаємо Вашу увагу, що в Україні 
в останні п’ять років кількість вітчиз-
няних гібридів соняшника, які переда-
ються на державне сортовипробування, 
знизилось у три рази. А процент райо-
нованих гібридів соняшника вітчиз-
няної селекції до загальної кількості 
районованих склав 25%. Таким чином, 
порівняння урожайності нашого гібри-

да Беркана було з урожайністю гібридів 
іноземної селекції світових брендів. В 
цих умовах Беркана не тільки не по-
ступився по урожайності цим гібридам, 
але і значно їх перевищив.

Але це ще не все. Ми й надалі про-
довжували роботу по вдосконаленню 
цього гібриду. Тому насіння з ділянки гі-
бридизації урожаю 2020 року у наступ-
ному році буде ще більш продуктивним 
(якщо державою буде прийнято рішен-
ня по продовженню сортовипробувань). 
А той селекційний матеріал, який ми 
відібрали у цьому 2020 році – це вже 
і буде кінцевим результатом створен-
ня гібрида Беркана. Але ж, на жаль, ми 
не можемо зараз розмножити цей вже 
створений гібрид на іншій півкулі землі 
(як роблять це транснаціональні мон-
стри), тому сільгоспвиробники отрима-
ють це насіння тільки через рік на посів 
у 2023 році (один рік – розмноження 
материнської форми і один рік – ділян-
ка гібридизації).

Що ми можемо сказати про майбутнє 

цього гібриду? Навіть його назва - руна 
Беркана (старонімецький) - у всі часи 
було пов’язана з певними магічними 
властивостями, жіночою енергією, ро-
дючістю, урожаєм, ростом, розвитком.

За 25 років моєї роботи у насінни-
цтві, такого надзвичайно вдалого гібри-
ду я ще не бачив. Ми вже два роки ре-
алізуємо експериментальні партії цього 
гібриду. Він є надзвичайно потужною 
рослиною з глибокою кореневою сис-
темою, посухостійкою і жаростійкою. 
Там, де інші гібриди «горять», він все 
рівно дає якусь середньостатистич-
ну урожайність. Там, де є нормальний 
агрофон і витримується технологія – 
він дає більше 40 ц/га. Він має дуже 
високу олійність – у минулому 2019 р., 
коли був період, що за товарове насіння 
давали 6000 грн., за нього пропонува-
ли 7500 грн. Цей гібрид створений під 
технологію CLEARFIELD+ (витримує під-
вищені норми Євро-Лайтнінгу, причому 
навіть не блідніє і не зупиняється у роз-
витку і рості). Ми маємо впевненість, що 
через два роки цей гібрид увійде у топ 
кращих світових гібридів.

А що зараз? У нас є експеримен-
тальна партія насіння цього гібрида з 
деякими вищевказаними недоліками, 
але ж і з дуже високим потенціалом 
урожайності. Ми пропонуємо його 
по найнижчим в Україні цінам. Звер-
тайтесь до нас напряму за насінням, 
оскільки до деяких він все рівно може 
попасти від різних шахраїв, які купля-
ють у нас це насіння, а потім реалізу-
ють у тричі дорожче під насіння відо-
мих світових брендів.

З повагою, директор  
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»  
Гостєв Євген Юрійович.

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

економ стандарт екстра

Фурор new найвищий потенціал урожайності

80 000 
(500 - 1 п.о.)

150 000 
(1300 -  
1 п.о.)

150 000 
(1700 -  
1 п.о.)

Презент new стійкий до кореневих гнилей

Віват стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Сучасник для низьковитратних технологій вирощування

Базальт високі темпи росту, інтенсивного типу 80 000 
(500 - 1 п.о.) - 130 000 

Торук new пластичний, технологія Clearfield
600 - 1 п.о. 1300 - 1п.о. 1700 - 1 п.о.

Беркана new потужний, технологія Clearfield

Анна технологія Sumo - - 1700 - 1 п.о.

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2021 рік

СОНЯШНИК БЕРКАНА
Аналіз результатів держсортовипробувань

       ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» Сайти: agromir-ua.com • agromir-im.zakupka.com     

Телефони: 050 401-95-04; 067 531-02-67

Технологія Clearfield
Потужний, посухостійкий

ВІД ВИРОБНИКА
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ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ
Гібрид Оригінатор Вегетац. період Стійкість до вовчку Стійкість до гербіцидів Ціна, грн/п.о. з ПДВ

MEDUSA МЕДУЗА MAISADOUR SEMENCES (ФРАНЦІЯ) 112 днів A-G+ - 2500
РАВЕЛІН Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 108 днів сульфонілсечовини 1500

LEYILA ЛЕЙІЛА EURALIS SEMENCES (ФРАНЦІЯ) 106 днів A-E - 2000*
IRIMI ІРІМІ SAATBAU (АВСТРІЯ) 115 днів А-E імідазоліни 2500

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
Гібрид Оригінатор ФАО Тип зерна Напрям використання Ціна, грн/п.о. з ПДВ

PLEVEN ПЛЕВЕН MAISADOUR SEMENCES (ФРАНЦІЯ) 270 Кременисто-зубовидне Зерно 2000*
MADIVO МАДІВО MAISADOUR SEMENCES (ФРАНЦІЯ) 340 Зубовидне Зерно, силос 1900*

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ (ЕЛІТА/1 РЕПРОДУКЦІЯ)
Сорт Оригінатор Кількість рядів Різновид Господарство-виробник Ціна, грн/т з ПДВ, еліта Ціна, 1 репродукція

Вакула СГІ м. Одеса 6 pallidum СТОВ «Хлібороб» 8 600 8 100
Галичанин СГІ м. Одеса 6 ricotense СТОВ «Хлібороб» 8 600 8 100

Адапт СГІ м. Одеса 2 medicum ТОВ «СК Агро» 8 600 8 100
Командор СГІ м. Одеса 2 nutans ТОВ «СК Агро» - 8 100

* додаткові умови на насіння минулих років врожаю 

На все насіння надаються сертифікати на сортові та посівні якості

Група «АГРОТРЕЙД»
вул. Дмитрівська, З1/35, м. Харків, 61052, Україна  
тел.: +38 050-348-50-08. +38 067-500-18-97  
www.agrotrade.ua semena@agrotrade.ua

Шановні партнери!
Насінницькі господарства Групи «АГРОТРЕЙД» засвідчують Вам свою повагу та пропонують  

якісне насіння власного виробництва, вирощене за ліцензіями оригінаторів гібридів та сортів

agroseeds
by agrotrade®

A1
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ТОВ «Майнінг-Машинері» надає послуги ремонту ВГШ за 
технологією одноетапної вулканізації методом монолітного 
варіння при високій температурі і тиску.

Технології, які застосовуються, дозволяють усувати по-
шкодження (порізи, тріщини, проколи) у ходовій і бічній ча-
стині шини, ремонтувати пошкодження бортового кільця 
після некваліфікованих шиномонтажів, відновлювати по-
шкоджені ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Використан-
ня професійного обладнання типу MonoFlex, застосування 
інноваційних технологій і сучасних матеріалів дозволяє нам 
проводити унікальні за своєю складністю ремонти, усувати 
значні пошкодження, бути лідером на ринку подібних послуг 
в Україні. На місця ремонтів надається гарантія до 6 місяців.

Широкий асортимент б/в шин всіх типорозмірів  
в хорошому стані на наших майданчиках

Також компанія пропонує:
- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на професійному 

обладнанні без черг і затримок;
- моніторинг стану шин вашої техніки з рекомендаціями по 

необхідним ремонтам. У разі необхідності - надання змінної 
шини на час ремонту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпродзержин-
ську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. Всі цехи оснащені су-
часним спеціалізованим обладнанням.

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

www.maxitire.com.ua       •       (066) 698-63-11,  (097) 267-57-20

приклад бічного 
пошкодження 

зовні 
після вулканізації

латка 
після вулканізації

ГОТУЙТЕ ТЕХНIКУ ДО СЕЗОНУ ВЗИМКУ,  
КУПУЙТЕ ЯКIСНI ШИНИ ЗА ВИГIДНОЮ ЦIНОЮ

ОДНА З ПЛОЩАДОК (В НАЯВНОСТІ ПОНАД 3000 ШИН)

A1
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Новицький Олексій Вікторович, 
зам. голови СФГ «Аграрій»,  

с. Катеринівка, Покровський р-н, 
Дніпропетровська обл.

Працюємо причіпним лущильником на 
пружинних стійках ЛДП-4 ТМ «Слобо-
да» з переднім котком-подрібнювачем, 
який агрегатуємо з МТЗ-82. За один 
прохід формує рівне якісне передпо-
сівне ложе при одночасному подріб-
ненні рослинних залишків, у т.ч. після 
кукурудзи, соняшника і рапсу, зразу 
можна сіяти без додаткової культивації, 
витрата пального не більше 4 л/га. За-
доволений на всі 1000%.рапсу. Недар-
ма його називають ще й дисковим куль-
тиватором. Важкий лущильник ЛДТ-6 
навіть без попереднього подрібнення 
добре працює по кукурудзі і соняшни-
ку, тобто при великій масі пожнивних 
решток. Диск більшого діаметру дозво-
ляє при необхідності проводити і осно-
вну обробку ґрунту. Порівнював якість 
обробітку своїх агрегатів з імпортними, - 
і рахунок не завжди на користь останніх.

ТОВ «Слобідський шлях», директор 
Мигун Андрій Анатолійович,  

с. Кучерівка, Глухівський р-н, Сумська обл.
Чотири роки назад наше підприємство 
купило агрегат ЛДП-6, а потім ще й ЛДТ-6 
в ПФ «Хартехпром-97». Функціонал 
цих сільгоспмашин чудово доповнює 
один одного. Лущильник на пружинних 
стійках ЛДП ідеально підходить для пе-
редпосівної підготовки після зернових 
культур, сої, рапсу. Недарма його нази-
вають ще й дисковим культиватором. 
Важкий лущильник ЛДТ-6 навіть без 
попереднього подрібнення добре пра-
цює по кукурудзі і соняшнику, тобто при 
великій масі пожнивних решток. Диск 
більшого діаметру дозволяє при необ-
хідності проводити і основну обробку 
ґрунту. Порівнював якість обробітку 
своїх агрегатів з імпортними, - і раху-
нок не завжди на користь останніх.

Ґрунтообробна техніка –  
економія Ваших коштів та добрий врожай

Харківська компанія «Хартехпром-97» (м. Харків, ТМ Слобода) є надійним 
партнером для українських фермерів і виробляє недорогу надійну техніку, 
яка не потребує складного обслуговування і не поступається за якістю 
роботи кращим іноземним аналогам. Постійний зворотній зв'язок із клієн-
тами дає змогу враховувати усі їхні побажання щодо вдосконалення кон-
струкції тієї чи іншої моделі. Найбільша цінність - це репутація компанії, 
яка здобувалась впродовж 24 років роботи на ринку. «Найкраща подяка для 
нас – це відгуки наших покупців», - наголошує директор «Хартехпром-97»  
Юрій Логвінов.

Чотири роки назад наше підпри-
ємство купило агрегат ЛДП-6, потім 
ЛДТ-6, а цього року ще і  ЛДП-3 для 
обробки малих ділянок в ПФ “Хар-
техпром-97”. Функціонал цих сільгосп-
машин чудово доповнює один одного. 
Лущильник на пружинних стійках ЛДП 
ідеально підходить для передпосівної 
підготовки після зернових культур, 
сої, рапсу. Не дарма його називають 
ще й дисковим культиватором. Важ-
кий лущильник ЛДТ-6 навіть без попе-
реднього подрібнення добре працює 
по кукурудзі і соняшнику, тобто при 
великій масі пожнивних решток. Диск 
більшого діаметру дозволяє при необ-
хідності проводити і основну обробку 
ґрунту. Порівнював якість обробітку 

своїх агрегатів з імпортними і рахунок 
не завжди на користь останніх.

Приватна фірма «Хартехпром-97» 
займається виготовленням широкого 
спектру сільгоспагрегатів: дискові бо-
рони, лущильники, культиватори, гли-
бокорозпушувачі, зубові борони тощо. 

Із самого початку своєї роботи – 
ще в 1996 році – компанія пішла шля-
хом максимальної орієнтованості на 
потреби вітчизняних аграріїв із забез-
печення ефективною ґрунтообробною 
технікою вітчизняного виробництва.

Економічність, енергоефективність 
та якісна обробка ґрунту зі збережен-
ням дефіцитної вологи – ось основні 
задачі, які виконує техніка під торго-
вельною маркою Слобода.

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

Лущильники ЛДП із шириною за-
хвату від 3 до 10 м, оптимально підхо-
дять для лущення стерні та передпо-
сівного обробітку ґрунту, стимулюючи 
проростання падалиці, подрібнюючи 
та перемішуючи пожнивні рештки і 
формуючи рівний посівний горизонт. 
При цьому агрегат здатен провади-
ти обробіток ґрунту, на швидкості 
до 18 км/год. З  витратою палива від  
2 л/га, що забезпечує його високу еко-
номічність і продуктивність. 

A1
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Важкий дисковий лущильник ЛДТ, 
спроможний здійснювати як перед-
посівний, так і основний обробіток 
ґрунту на глибину до 16 см. При цьому 
кріплення стійок із гумовими еласто-
мірними амортизаторами гарантує 
бокову стійкість робочих органів на-
віть за найважчих умов роботи.

Новинка модельного ряду – це 
культиватори для вертикальної об-
робки ґрунту за технологією Verti Till 
серії КВО з пружинними стійками та 
дисками італійського виробництва. 
Призначені для розущільнення ґрунту 
із збільшенням кількості органічних 
речовин (гумусу) при мінімальній мі-
нералізації рослинних залишків і доз-
воляють проводити сівбу без додатко-
вого обробітку.

Агрегати ЛДП, ЛДТ і КВО можуть 

бути укомплектовані передніми ріжу-
чими котками для попереднього по-
дрібнення рослинних залишків.

Також розпочато серійне вироб-
ництво важких навісних глибокороз-
пушувачів «Ріппер» серії СГР (5, 7 або 
9 стійок з італійськими робочими ор-
ганами) та ін’єкційних аплікаторів для 
внесення рідких добрив серії АПІ з 
шириною захвату 6, 9, 12 і 16 м (робо-
чі органи KWD Німеччина).

Техніка виробництва ПФ «Хар-
техпром-97» працює не тільки на по-
лях України, а і в Молдові, Литві, Бол-
гарії, Румунії і Польщі.

Весь модельний ряд ґрунтооброб-
них агрегатів включений до Переліку 
вітчизняної техніки і обладнання для 
АПК, вартість якого частково компенсу-
ється за рахунок державного бюджету.

ФГ «Фермер», Беззубий Василь 
Миколайович, с. Перемога, 

Баришівський р-н, Київська обл.
Придбав важкий дисковий лущильник 
ЛДТ-6 з рублячим котком і глибокороз-
пушувач СГР-4/9 виробництва «Хар-
техпром-97» (ТМ «Слобода»). Користу-
вався різними імпортними агрегатами, 
був у мене і дискатор Catros від Amazon. 
Можу зазначити, що ЛДТ-6 виконує ві-
дразу дві операції (подрібнення і дис-
кування), при якості обробітку не гірше 
іноземних аналогів, а ціна у рази менша, 
навіть у порівнянні з бувшими у викорис-
танні. Крім того, можна отримати держав-
ну компенсацію 25%. Усім рекомендую.

Фермер Хмельницький Віктор 
Валентинович, с. Грекове, 

Подільський р-н, Одеська обл.
Використовую культиватор для верти-
кальної обробки КВО-3, виготовлений 
ПФ «Хартехпром-97», для роботи по 
різним фонам, у т.ч. після збирання ку-
курудзи. Навіть при великій кількості 
пожнивних решток (знятий тільки поча-
ток) отримую відмінний результат в один 
прохід. На жаль, уже майже втратив віру 
у вітчизняних виробників сільгосптехні-
ки, але тут якість роботи зі збереженням 
вологи, яка у нас завжди у дефіциті, на-
дійність агрегату - без питань.
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З питань організації охорони ви можете звернутися
49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68 

 (050) 454-96-99 Сергій Володимирович 

Лише протягом першого півріччя по-
точного року збитки вантажовідправ-
ників від розкрадання вантажів склали 
близько 25 млн грн проти 14 млн грн у 
2019 році. Ці цифри - це недовезені ти-
сячі тонн вантажів. Розкраданню підда-
ються практично всі вантажі, серед яких 
велика кількість припадає на зернову 
продукцію, через розкрадання якої міль-
йонні збитки несуть як перевізники, так 
і аграрії. Крім збитків це ще призводить 
і до невиконання договірних відносин 
з постачання певної кількості вантажу 
в порт під завантаження конкретного 
корабля, що, в свою чергу, несе ще й 
штрафні санкції, що на даний момент і 
є дуже великою проблемою. У більшості 
випадків недостача вантажу виявляєть-
ся на території вантажоодержувача або 
портового терміналу після прийому ва-
гонів залізниці за справними ЗПП, що в 
свою чергу зводить до нуля ймовірність 
відшкодування збитків, завданих неякіс-
ним перевезенням.

На даний час відправлення вантажу 
без охорони призводить до майнових 
втрат (характерний приклад на фото). 
Це так звана гра в російську рулетку: 
авось пронесе. Але крадії прекрасно 
обізнані, який вантаж йде в составі, з 
охороною чи без, а де матиме зупинку 
потяг. Так при заході потягу на полуста-
нок чи проміжну станцію його вже че-
кають з мішками, брезентами та тран-
спортом, щоб вивезти викрадене.

Щоб зберегти свій вантаж та мати 

заробіток, мабуть потрібно своєчасно 
похвилюватися про охорону свого ван-
тажу під час транспортування.

Ми готові запропонувати свої послуги 
та розширити взаємовигідні партнер-
ські відносини з зацікавленими україн-
ськими компаніями та організаціями.

Наша головна відмінність – відшко-
дування збитку, порядність і однаково 
уважне ставлення до потреб кожного 
клієнта, незалежно від розмірів компанії 
та її фінансового становища. Ми готові 
працювати з будь-якою компанією, яка 
зацікавлена у наших послугах, і надати 
їй весь комплекс якісних послуг з супро-
воду та організації збереження вантажу.

Ми завжди відкриті  
для конструктивних переговорів  

і вітаємо нові партнерські відносини!

https://tmu.in.ua  
t.qrup.ua@qmail.com
tmuoffice7@qmail.com

ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР
МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ

ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА
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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Штригельна ротаційна борона ШРБ – це новий агрегат, 
який виконує завдання штригеля і роторного культиватора. 
Ширина захвату борони становить 6 або 9 м, на яких розта-
шовані 60 робочих органів: зубчастих дисків. Діаметр зуба 
– 8 мм, а диска – 500 мм. Відстань поміж робочими органа-
ми становить 15 см.

- Потрібно наголосити на тому, що затребуваність ро-
таційних борін у аграрному секторі України зростає з кож-
ним роком. Фактично кожної весни гинуть або ж істотно 
проріджуються десятки і сотні тисяч посівів озимих куль-
тур, які вкриває кірка, що утворилася внаслідок різкого 
підвищення температури на вологій землі. Активно про-
ростають бур’яни, які через ризик появи резистентності 
доводиться стримувати дуже сильними і дорогими гер-
біцидами. Розв’язати цей проблемний вузол можна якраз 
за допомогою якісного ротаційно-штригельного агрегата, 
- стверджує Іван Олегович.

Новинка ТОВ «ТПГ «Агропром» у цьому плані вже встигла 
себе показати з найкращого боку. Перш за все тому, що у по-
рівнянні з традиційним штригелем ШРБ-9 набагато краще 
виполює бур’яни, завдяки робочим органам, що обертають-
ся. Відповідно, бур’яни буквально вивертаються з коренем. 
Паралельно здійснюється якісне розпушення ґрунту, що по-

ліпшує доступ коріння культурних рослин до повітря, а також 
покращує циркуляцію вологи у ґрунті. Окрім усього іншого це 
сприяє посиленому кущенню у озимих зернових, а отже, без-
посередньо впливає на врожайність.

- Дуже важливо, що наша штригельна ротаційна борона 
може використовуватися навіть на пізніх стадіях розвитку 
рослин, оскільки не пошкоджує рослини в рядку, а акуратно 
«відпускає» їх. Цьому, зокрема, сприяють зручні і точні гід-
равлічні налаштування робочих органів. Якщо потрібно, то 
диски лише легенько торкатимуться поверхні ґрунту. Або ж, 
навпаки, будуть заглиблені по максимуму і чітко витриму-
ватимуть задану глибину, - пояснює генеральний директор 
компанії «Агропром».

Таким чином, запустивши навесні штригельну ротаційну 
борону у поле, аграрій може вирішити цілу низку проблем, 
як на озимих, так і на ярих культурах. Це знищення бур’янів, 
розпушення ґрунту, заробляння добрив, розкиданих на по-
верхні для підживлення рослин, а в разі роботи по незасія-
ному полю – підготовка та вирівнювання ґрунту, у тому числі 
розпушення ґрунту та знищення грудочок для точного висіву 
насіння. Важливим є і те, що покращений доступ повітря до 
кореневої системи рослин покращує їх доступ до атмосфер-
ного азоту.

Розумні рішення від ТОВ «ТПГ «Агропром»
Кліматичні умови в Україні стрімко змінюються, причому не в кращий бік. Знайти опти-

мальні рішення з точки зору співвідношення якості роботи та обсягу витрат фермерові нині 
дуже непросто. Успішна робота провідного вітчизняного виробника сільгосптехніки ТОВ 
«ТПГ «Агропром» пояснюється насамперед тим, що йому вдалося запропонувати аграріям 
найбільш ефективні рішення у цьому плані.

Для обробітку грунту  
без застосування азотних  
добрив і планомірного переходу  
на екологічно чисте  
безгербіцидне вирощування

A1
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В лінійці пропозицій компанії ТПГ «Агропром» присутній 
ще один, схожий за функціоналом агрегат – це 6-метрова 
борона-мотика РПМ-6, яка пропонується у варіантах з су-
цільною та складаною рамою. Її особливістю є те, що вона 
ефективно руйнує кірку у посівах озимих, в разі потреби – і 
ярих культур, паралельно знищуючи бур’яни. В технологіч-
ному ланцюжку польових операцій, рекомендованому фа-
хівцями компанії, застосування цього агрегату можна поєд-
нувати або чергувати з проходами борони ШРБ, залежно від 
ситуації на полі.

Простіше кажучи, наявність такої техніки у господарстві 
фактично розв’язує руки фермеру в плані догляду за озими-
ми, і дає змогу знизити норми внесення гербіцидів, іноді – 
фунгіцидів та азотних добрив.

Не менш цікавими є також інші новинки ТОВ «ТПГ «Агро-
пром», розраховані на якісну підготовку поля до наступного 
сезону. Згідно до сучасних тенденцій на підприємстві ство-
рили гідрофікований рублячий коток КРП-6У, який, завдяки 
збільшеній маси агрегату, ефективно вирішує проблему з 
великою кількістю твердих пожнивних решток на полі після 
збирання кукурудзи чи соняшнику.

Рублячий водоналивний коток КРП-6У призначений для 
якісного подрібнення пожнивних залишків. З мінімальними 
витратами часу і сил він переробляє пожнивні залишки в 
однорідну масу з ґрунтом у верхньому шарі. В осінньо-зи-
мовий період ця органіка перегниває і підвищує рівень ро-
дючості ґрунту. Прохід котка істотно прискорює її мінералі-
зацію. Істотною перевагою КРП-6У є те, що він не ущільнює 
верхній шар ґрунту і чинить на нього мінімальний вплив.

Викликають повагу і габаритні дані моделі: у робочому 
стані КРП-6У важить 3200 кг, діаметр барабану з ножами 
становить 680 мм.

Також випускається традиційна модель КРП-6. Це надій-
ний агрегат, який повністю виконує призначені завдання. На 
даний час у порівнянні ціна/якість це найкраща пропозиція 
котка на ринку України.

Для виготовлення ножів на обох агрегатах використову-
ється винятково високоякісна сталь марки 65Г, вага у робо-
чому стані КРП-6 становить 1920 кг, а діаметр ножів - 470 мм.

- Відверто скажу, що ми пишаємося буквально кожною 
нашою розробкою, тим більш, що ми бачимо, що техніка ТПГ 
«Агропром» показує себе з найкращого боку в усіх госпо-
дарствах, де її застосовують. Ми не боїмося конкуренції з 
жодним виробником, оскільки цілковито упевнені в тому, 
що ми зробили по-справжньому якісний продукт. Тому наша 
компанія не збирається зупинятися на досягнутому і на часі 
– вивід на ринок нових моделей техніки. Наразі ж я хочу по-
радити вітчизняним аграріям звернути увагу на наші ротаці-
йні борони з прицілом вже на весну 2021 року. Ніхто не знає 
зараз, як складеться з погодою, проте ви будете впевнені в 
тому, що на полях з озимою пшеницею та ячменем ви зроби-
ли все правильно, - переконаний генеральний директор ТОВ 
«ТПГ «Агропром».

Своєю чергою, ми акцентуємо увагу на тому, що компанія 
ТПГ «Агропром» потурбувалася не лише про те, як зробити 
хорошу техніку, а й про її належний сервісний супровід. Так, 
її продукцію представляють такі відомі вітчизняні компанії 
по продажу сільгосптехніки як ТОВ «Техноторг», ПП «АГРО-
ДІМ-Центр» та інші. Поряд з тим ТПГ «Агропром» має власну 
сервісну службу і відповідну кількість кваліфікованих спе-
ціалістів. Оскільки підприємство виробник ТПГ «Агропром» 
знаходиться в Україні, то у нього немає жодних проблем з 
комплектуючими. Сформовано об’ємний склад запасних ча-
стин, на якому усі позиції перебувають у постійній наявності.

м. Дніпро, вул. Княгини Ольги, 3, оф. 10, : 067 565 90 94 (WhatsApp, Telegram, Viber)
email: 38678095@ukr.net    www.agroprom-tpg.com
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ТМ

ЯКІСТЬ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

                   БОРОНИ ШЛЕЙФОВІ ЗУБОВІ

ТМ

A1

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ ДОСТАВКА

ШИРИНА ЗАХВАТУ

7, 9, 11, 15, 21 м

РАМА

- конструкційна сталь
 09Г2С

РОБОЧІ ОРГАНИ 

- ударна сталь 60С2А
- технологія MacFarlane
- термообробка

ФУНКЦІЇ

Руйнація ґрунтової 
кірки

Вирівнювання поля

Закриття вологи

Розкладання за 30 
секунд

Транспортні ремені  
в комплекті

Найпотужніший  
транспортний лафет

Під трактори від 80 к.с.
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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

ЗА ЧЕСНУ ЦІНУ!
ТМ

ОНОВЛЕНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ АЯКС-6      

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА

Закриття вологи

Руйнація ґрунтової кірки 

Знищення бур’янів на стадії «нитки»

Насичення ґрунту азотом

Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 м 

Литі робочі органи - «зуби» - з лопаткою

Індивідуальне кріплення «зубів»

Підшипники – SKF (Італія)

Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
Ширина захвату – 6 метрів
Ширина в транспортному положенні –  
до 2400 мм
Гідравлічне розкладання  
в робоче положення
Двухрядні поворотні підшипники – захист 
від виламування кріплень барабанів
Виготовлення рами  
з конструкторської сталі 09Г2С
Висота ножів - 100 мм
Марка сталі ножів - 65Г
Кріплення - метизи М12 
клас міцності 10,9
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ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ
Директор Олексій Іванович,  

Чутівський р-н, Полтавська обл.  
ФГ «Шляхова»

«Сепаратор САД - це моя давня мрія. Я 
купив його в 2017 році і працюю на ньо-
му вже 3 роки. До нас приїхала команда 
установників, яка грамотно порекомен-
дувала мені організувати завантаження 
зерна в бункер сепаратора і виванта-
ження очищеного зерна і відходів. Тепер 
у мене повний цикл очищення зерна. 
З поля зерно ми завантажуємо в при-
ймальний бункер. З бункера зерно надхо-
дить в сепаратор САД за допомогою но-
рії на 50 тонн на годину. Я використовую 
сепаратор САД на всіх культурах, які ми 
вирощуємо, а це і пшениця, і ячмінь, куку-
рудза, соя, соняшник. У нас 1500 га, тому 
в сівозміні кілька видів культур.

Мій САД настільки мені допоміг в пе-
ріод збирання врожаю, що я швидко 
відвіяв пшеницю і відразу ж продав її 
за хорошою ціною. Коли треба швидко 
почистити зерно в сезон збирання я 
його налаштовую в режимі первинного 
очищення. А до посівної я готуюся ре-
тельно. Відкалібрував все як мені треба 
і завжди готовий до посівної».

Головний агроном ФГ «Діамант 24»  
Шабля Володимир Володимирович 

спеціально приїхав за сепаратором 
САД-10 на завод АЕРОМЕХ. Також він 
придбав норію на 10 тонн на годину 
для зручності завантаження сепара-
тора.
«Тепер я встигну підготувати насіння 
озимої пшениці до посіву. Раніше кори-
стувався послугою сортування насіння 
на сепараторі САД в сусідньому госпо-
дарстві, а тепер зміг і сам придбати 

цей агрегат. Спасибі компанії АЕРОМЕХ. 
З вами приємно працювати», — сказав 
він, виїжджаючи з покупками з заводу.

Анатолій Олександрович Шевченко, ФГ 
Семенівський район на Полтавщині:

«Ми маємо вже три сепаратори САД. 
Спочатку купили сепаратор, розрахо-
ваний на десять тонн зерна, пізніше, 
через певний проміжок часу, придба-
ли два двадцятитонника. Зазначу, 
що вони у нас постійно в роботі. Ми 
створили навіть цілу лінію з них, на 
якій виконуємо сушку і первинне очи-
щення насіння. САД - добре як для пер-
винного обробітку, так і для відбору 
елітного насіння. Зазначу, що ми дуже 
задоволені сепараторами. Сепаратор 
САД дуже простий і зрозумілий агра-
ріям, а тому легкий у використанні і 
ефективно працює».

У 2001 році ми розробили технологію для ефективного і дешевого очищення зерна — cепаратор 
аеродинамічний САД. А сьогодні Завод АЕРОМЕХ виробляє 20 МОДЕЛЕЙ зерноочищувачів від 4 до 150 
тонн на годину. 

Ми пропонуємо найкраще, універсальне рішення для очищення зерна, використовуючи найбільш 
інноваційні технології. Ми прагнемо надати доступні, ефективні та такі, що не потребують особливо-
го обслуговування, технології для всіх сільськогосподарських підприємств. Виробляємо зерноочисні 
комплекси САД для ваших умов. Впроваджуючи технологію АЕРОМЕХ, Bи отримуєте:

зерноочищувач, який легко 
налаштувати на всі види зерна;
технологію отримання 
високоврожайного насіння;
високу посівну (товарну) 
якість насіння;
підвищення класу 
товарного зерна;
зниження інфікованості зерна 
за рахунок видалення пухкого, 
хворого і пошкодженого насіння.

A1
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ВІД  РЕДАКЦІЇ

Звертайтеся до редакції  
у зручний для Вас час  

за телефонами або електронною 
поштою agroone@ukr.net.  

І завжди залишайтеся з нами.  
З усіх питань передплати  

на наші видання, в тому числі 
електронної та безкоштовної, 

просимо зв’язатися з редакцією, 
повідомивши назву господарства 

та Вашу адресу. Контактуйте  
з нами зручним для Вас способом:

По телефону 067 513-20-35
Viber 067 513-20-35
Telegram 093 84-82-621
WhatsApp 093 84-82-621
Instagram @magazineagroone
Facebook AgroONE Komanda  
 Zhurnala

Любі друзі, наступний номер «АgroONE» вийде вже у січні, тому ми 
хочемо привітати Вас з головними зимовими святами, котрі незабаром 
прийдуть до нас! І побажати, щоб новий 2021 рік приніс кожному з Вас 
лише хороші, позитивні емоції!

Проводжаючи та згадуючи минулий рік, слід визнати: назвати його 
складним, мабуть, замало. Жорсткі погодні виклики, нечувана навала 
всесвітньої пандемії – з усім цим ми стикнулися з весни 2020-го. Мож-
на лише прогнозувати, як буде розвиватися ситуація далі. Та вже зараз 
можна сказати - український агросектор вистояв! Не просто вистояв, а 
активно розвивався, підставив плече системі охорони здоров’я та соці-
альній сфері на селі. І коли ми бачимо, що країна працює, то розуміємо: 
в першу чергу, працюють і досягають результатів наші хлібороби. Саме 
Ви даєте родинам хліб, економіці – міцність в кризові часи, а людям – 
надію на майбутнє. Ці паростки майбутнього Ви повсякчасно плекаєте у 
своїй повсякденній праці.

Партнери нашого видавництва підготували календар, який Ви отри-
мали з цим номером. Тож зі святами Вас, з Новим роком та Різдвом Хри-
стовим! З достатком, щастям та добром!

Звісно, що новорічні свята – це час подарунків і нагода продемон-
струвати свою повагу і любов до близьких людей та друзів. Гадаємо, 
що жодна людина, причетна до агробізнесу, не відмовиться від такого 
скромного корисного подаруночка як передплата на журнал «АgroONE». 
Впродовж цілого року цей подарунок нагадуватиме їй про вас. Ми радо 
допоможемо Вам у цьому!

Усі фахівці «АgroONE» - кращі практики та науковці - раді працювати 
поруч з Вами в ці непрості часи, бути корисними своїми знаннями та до-
свідом. І знайте, що головні в нашій дружній команді – це Ви. Ми завжди 
раді чути Вашу думку та пораду, врахувати побажання і дати відповідь 
на питання. Ми надзвичайно вдячні Вам за ваші телефонні дзвінки, ли-
сти, поради та зауваження. Будемо раді, якщо Ви, наші читачі, порадите, 
як нам ще більше покращити наше видання та зробити його цікавішим та 
кориснішим. Адже ми усі робимо спільну справу.

Ми також хочемо подякувати усім, хто впродовж 2020 року працював 
з нами: нашим партнерам, рекламодавцям, колегам та друзям! Сьогодні, 
у ці непрості для бізнесу часи, взаємопідтримка – найцінніший актив. 
Нехай все у Вас буде чудово!

З повагою, колектив видання AgroOne

З Новим роком! З Різдвом Христовим!
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Уявіть собі, що ви власник бізнесу або дирек-
тор. Ви дійшли висновку про необхідність впро-
вадження системи управління складом (WMS – 
Warehouse Management System).

Ви хочете знати актуальні залишки, витрачати мінімальний час 
на інвентаризацію, знати хто та скільки працює, яка продуктив-
ність праці робітників.
Був проведений аудит інфраструктури та доведена необхідність 
подібної системи. Що далі?
Нічого. Так званий zero decision – це розповсюджена світова 
практика. Потреба є, рішення існують на ринку, але нічого не 
відбувається. В будь-якому проєкті найважче – це почати. Тобто, 
прийняти управлінське рішення. Все інше походить від старто-
вої точки (проєкт, ресурси, забезпечення).
Проєкт починається. В даному сценарії важливим є відповіді на 
два питання: що ми хочемо досягти в результаті та яким шля-
хом йти. Це класична дилема Make or Buy (робити самому або 
купувати).
Вважається, що маленький бізнес з нескладними задачами 
пише собі програмне забезпечення самостійно, а починаючи 
від середнього за розміром всі купують та адаптують під власні 
потреби. Це не зовсім так. Наприклад, один з лідерів світової 
логістики компанія Kuehne&Nagel використовує власну роз-
робку. Хоча і локально може використовувати класичні системи 
управління складом, адаптовані під поточні задачі.
Прийнято рішення шукати серед усіх існуючих систем управлін-
ня саме ту, яка принесе компанії максимальну користь. Як же її 
знайти? Виявляється, це не дуже просто.
Приблизно за 20 років існування ринку систем управління в 
Україні впроваджувалося до 30 різних зовнішніх систем та 
безкінечна кількість власних розробок. Якщо проаналізувати 
сучасні системи управління складом, можна виділити декілька 
блоків зі спільними ознаками.

СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ
Вони дозволяють працювати в адресному складі. Ключова від-
мінність – вони фіксують рішення, яке приймає людина. Необ-
хідна користувачу функціональність досягається написанням 
програмного коду.

КЛАСИЧНІ WMS
Це логістичні системи, побудовані на бізнес-процесах. Вони ін-
тегруються з системами управління підприємством (SAP, Oracle, 
Microsoft Dynamix, 1C) за стандартними протоколами обміну. В 
цих системах включений досвід різних підприємств з різних 
країн. Вони швидко впроваджуються та розвиваються разом з 
розвитком ринку. 
В подібних системах адаптація функціональності до вимог ко-
ристувача досягається як шляхом налаштувань системи, так і 
незначного дописування коду. До такого типу належить відома 
система XLOG.WMS, яку ми найчастіше пропонуємо в наших 
проєктах. Вони гнучкі, тому здатні швидко адаптуватися під змі-
ни реалій бізнесу.

ЛОГІСТИЧНІ МОДУЛІ  
УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ
Це логістичні модулі глобальних систем. Вони дозволяють отри-
мати будь-яку потрібну інформацію. Вони надійні і стійкі. Вони 
не гнучкі, зміни або неможливі, або дуже ресурсовитратні. Най-
частіше їх налаштовують один раз під час впровадження і потім 
майже ніколи не змінюють.
І, нарешті, продукти на базі 1С. Це окремий світ, в якому існують 
рішення, дуже схожі на сучасні WMS. Є і системи базового рівня, 
і системи рівня WMS. Останні створювалися командами про-
грамістів впродовж 2-3 років, тому вартість розробки зазвичай 
перевищувала вартість класичних WMS.
Перевагою систем, створених власним ресурсом, є їхня унікаль-
ність. Замовник на 100% отримає те рішення, яке він хоче. Не-
доліком є час виконання (в декілька разів довше адаптованих 
рішень), залежність від розробника та необхідність мати глибокі 
та всебічні знання логістичних процесів.
Переваги адаптованих рішень полягають в тому, що вони побу-
довані на зрозумілих бізнес-процесах і впровадження подібних 
систем вимагає мінімального часу (найчастіше від 3 до 9 міся-
ців). В класичних WMS існують галузеві версії, які максимально 
відповідають будь-яким вимогам користувачів. Подібні системи 
інтегруються в зрозумілий спосіб з управлінськими системами і 
кожна відповідає за свій напрямок.
Недоліком подібних систем вважається їхня проєктна вартість. 
Хоча, по-перше, треба дивитись загальну вартість володіння в 

ЯК ОБРАТИ СИСТЕМУ  
УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ  

І ЧИ ПОТРІБНА  
ВОНА ВЗАГАЛІ
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перспективі 5-ти років. По-друге, зовнішні системи – це не про 
дешевше. Вони дозволяють в стислі терміни почати працювати 
зі складними комплексними задачами. Вони прозорі, їхні функ-
ціональні можливості та очікуваний ефект використання зро-
зумілі ще на етапі створення технічного завдання.
Дивовижно, але в складних проєктах зовнішні системи виявля-
лись фінансово привабливішими у порівнянні з самописними. 
Тому, вибір між власним рішенням та зовнішнім полягає в тому, 
наскільки скоро вам потрібно використовувати логістичну систему 
та наскільки власний досвід відповідає сучасним вимогам. Тобто, 
чи готові ви чекати нефіксований проміжок часу до виходу пер-
шої версії продукту без гарантії отримати очікуваний результат.

 
Для вибору оптимального рішення треба відповісти  

самому собі на наступні питання і в жодному випадку не 
робити вибір лише по оголошеній ціні продукту:

■  Які покажчики складської діяльності  
я хочу покращити.

■  Скільки часу я маю до моменту початку експлуатації системи.
■  Чи маю я достатній ресурс для формування технічного 

завдання.
■  Чи маю я достатній ресурс для створення власного 

програмного продукту.
■  Які мої щомісячні витрати на підтримку програмного 

продукту та його розвитку і вдосконалення.
■  Які мої загальні витрати в період 5-ти років (купівля або 

написання, впровадження, технічна підтримка, розвиток).
■  Що я буду робити, якщо підуть ключові працівники.
Відповіді на ці питання дозволять найкращим чином сформу-
вати точку зору та реалізувати її на практиці.

ПРИКЛАД
Компанія – дистриб'ютор запасних частин для сільськогоспо-
дарської техніки. Склад площею більше 15000 кв. м, кількість 
унікальних артикулів (SKU) складає більше 30000.
Мета проєкту – підвищити продуктивність праці, зменшити 
кількість помилок (+/-, пересорт тощо), зробити діяльність мак-
симально прозорою, отримати реальні дані стану складу. Пе-
редбачити ймовірність збільшення користувачів системи без 
додаткових витрат.
Вибір замовника – система управління складом XLOG.WMS Про-
фесійна версія з безлімітною ліцензією (необмежена кількість 
користувачів та широка функціональність)
Час впровадження – 4 місяці від моменту узгодження Технічно-
го Завдання.

Після року від початку проєкту маємо наступний результат:
■  Продуктивність працівників збільшилася мінімум на третину 

(порівнювали кількість рядків підбирання до та після).
■  Кількість помилок зменшилася мінімум на 20%.
■  Кількість працівників не змінилася.
■  Система звітності дозволяє отримувати відповіді на будь-які 

питання.

Найголовніше, що система відкрила потенціал зростання без 
додаткових витрат на збільшення складських площ, фонду 
оплати праці та репутаційної складової.

Олексій Гладишев,  
керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»

Сайт: newindustrialsolutions.com
Ел. пошта: og@newindustrialsolutions.com
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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:

ВИРОБНИЦТВО ПОЛІУРЕТАНУ

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ФУТЕРУВАННЯ
ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15

www.forpolimer.com.ua 
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1292/546-р від 22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р 
від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18






