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ҐРУНТОВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ГІБРИДУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ
Ярослав Парій, селекціонер, співвласник та керівник компанії ВНІС
Юрій Нагорний, агроном компанії ВНІС
Цей непростий сезон чітко показав: у вирощуванні соняшнику немає дрібниць. Нехтування будь-яким елементом технології чи неправильний вибір гібриду призводять до значних втрат
врожайності.

Обираємо технологію
Перш ніж обирати гібрид соняшнику для вирощування, слід
визначитися з технологією – інтенсивною чи екстенсивною, яку ви
будете застосовувати в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.
Безперечно, варто врахувати й технічні можливості господарства,
щоб повністю забезпечити виконання усіх технологічних операцій.
Стратегія захисту посівів від бур’янів
Наступний крок – визначення зі стратегією захисту посівів від
бур’янів відповідно до того, чи плануєте ви працювати за класичною схемою, чи застосовувати гібриди соняшнику, стійкі до різних
видів гербіцидів. На добре вироблених полях варто вирощувати
соняшник за класичною технологією, якщо ж поля сильно забур’янені, перевагу слід віддавати ІМІ- або сульфо гібридам.
Нагадаємо, що виробнича система Clearfield із застосуванням
гербіциду Євро-Лайтнінг дає змогу не тільки контролювати вовчок соняшниковий, але й дводольні та однодольні бур’яни. Утім,
слід пам’ятати, що в умовах Півдня, де мала кількість опадів, застосування гербіциду може спричинити післядію на наступну в
сівозміні культуру. Натомість за допомогою гербіцидів на основі
трибенурон-метилу можна контролювати широколистяні бур’яни
в посівах соняшнику, а післядія на наступні культури відсутня. Теж
варто розуміти, що гібриди, генетично стійкі до вище згаданих
груп гербіцидів, можна вирощувати і за класичною системою захисту від бур’янів. Це дозволить при потребі застосувати селективні гербіциди.
У виборі системи захисту від бур’янів важливе значення має
наявність чи відсутність на полях вовчку соняшникового. Якщо
поля уражені вовчком, слід звертати увагу й на стійкість гібриду
до певної раси вовчку.

Просторова ізоляція для високоолеїнового соняшника
Вибір високоолеїнового чи лінолевого типу соняшника важливий з точки зору планування розміщення посівів, адже високоолеїнові гібриди необхідно вирощувати з дотриманням просторової ізоляції, яка складає від 400 м. Чим вищий цей показник, тим
вищим буде вміст олеїнової кислоти. Всеукраїнський науковий
інститут селекції презентує новинку – високоврожайний високоолеїновий гібрид Еверест, з вмістом олеїнової кислоти 92%.
Вегетаційний період
Щодо вибору групи стиглості варто зазначити, що практично всі
гібриди, які нині є на ринку України, мають період вегетації 100120 діб та придатні для вирощування у будь-якій частині України
- залежно від попередника, бажання виробника отримати готову
продукцію в певний період та запаси вологи у ґрунті. Але треба
пам’ятати: чим довший вегетаційний період, тим вища урожайність гібриду.
Якісна посівна кампанія
Дотримання технологічних норм вирощування є не менш важливим чинником досягнення високої врожайності. Відомо, що
соняшнику для формування надземної маси та насіння потрібно
чимало вологи (а з нею й елементів живлення), яку він дістає з
нижніх шарів ґрунту своєю потужною стрижневою кореневою системою. Допомогти рослині дістатися до цих джерел можна полицевим обробітком ґрунту. Якщо ж у господарстві практикують
поверхневий чи нульовий обробіток, то для культивування слід
обирати гібриди з сильно розвиненою кореневою системою.
Соняшник - культура теплолюбна, фактично всі гібриди добре
розвиваються за оптимальної температури +12°С. Сучасні гібриди
витримують і нижчі температури і навіть короткочасні заморозки. Але цим зловживати не потрібно. Тому в Лісостепу та Поліссі
ми радимо проводити посівну, коли температура ґрунту стабільно
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триматиметься на позначці +8°С – тоді гарантовано можна отримати дружні сходи. На Півдні цей показник можна знизити до
+6°С.
Нині чимало господарств практикують надранню сівбу. Хоч досвід цього та минулих років показав: хто посіяв рано, отримав
зріджені нерівномірні сходи, рослини були пригнічені, а це більший ризик ураження шкідниками та хворобами. Тож у випадку
ранньої сівби треба посилену увагу звертати на якість обробки
насіння протруйником, бо за нестійкої прохолодної погоди є
ризик розвитку альтернаріозу, несправжньої борошнистої роси
тощо.
Також не варто загущувати посіви. Норми висіву насіння на
Півдні повинні бути не більше 50-52 тис. насінин/га, що на момент збирання становитиме 45-50 тис. рослин/га. У Центрі та на
Півночі країни цей показник можна збільшити до 65 тис. рослин/га
на момент збирання.
Глибина загортання насіння залежить від структури ґрунту. Так,
на легких піщаних ґрунтах можна сіяти на глибину 5 см, на важких ґрунтах, зокрема чорноземах - на 3–4 см, залежно від наявності вологи.
У формуванні врожаю соняшнику надзвичайно важливим
періодом є фаза наливу зерна. Вплив температурних показників,
умов вологозабезпечення в цей час важко переоцінити. Точно
вгадати, коли настане посуха неможливо, тому, щоб нівелювати
втрати врожаю від несприятливих погодних умов саме в цей
період, слід висівати різні гібриди в різні строки – ранньо-оптимальні, оптимальні та пізні. У результаті матимете посіви з різними строками цвітіння і формування зерна, а відтак і більшу
ймовірність отримати вищий урожай.
Крім того необхідно звернути увагу на наявність природних
запилювачів - це один з найважливіших чинників формування
врожайності в екстремальних погодних умовах. Наукові дані
свідчать, що відсутність запилювачів може вдвічі-втричі знизити урожайність соняшнику. Тож необхідно зберігати посадки,
висівати квіткові конвеєри для забезпечення життєдіяльності
комах-запилювачів. Мінімізація кількості інсектицидів також
сприятиме розмноженню корисних комах.

Кожній зоні – свій гібрид
Портфоліо компанії ВНІС містить гібриди, придатні для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Так, для
Півдня ми маємо лінійку гібридів екстенсивного типу з вищою
посухо- та жаростійкістю, а також стійкістю до вовчку соняшникового, який у цій зоні дуже поширений. Зокрема для традиційної
системи вирощування соняшнику у цій зоні ми рекомендуємо
класичний гібрид Лайм. Для сильно забур’янених посівів найкращий вибір – сульфо гібриди Шенон і Фолк, ІМІ-гібриди Армагедон, Євро і Карлос 105.
Для північного та центрального регіонів варто обрати гібриди
інтенсивного типу, які добре відгукуються на мінеральне живлення та достатню кількість вологи, мають вищий потенціал урожайності та стійкі до хвороб, особливо різних видів гнилей. Добре
зарекомендували себе в Лісостепу та Поліссі класичні гібриди
Атілла та Лайм, сульфо гібриди Шенон та Сонячний настрій,
ІМІ-гібриди Карлос 115 та Карлос 105.
Для зони Степу і Південного Лісостепу рекомендуємо екстенсивні або екстенсивно-інтенсивні гібриди, стійкі до вовчка. Це
класичний гібрид Лайм, Clearfield гібрид Євро, а також сульфо
гібрид Фолк.
У Південному Лісостепу та Поліссі також добрі результати показують класичний гібрид Атілла, ІМІ-гібриди Карлос 105, Еверест та Армагедон, а також сульфо гібрид Шенон, котрий показує
дуже добрі показники врожайності.
Насамкінець хочемо наголосити: практично всі зареєстровані
гібриди іноземної чи вітчизняної селекції мають приблизно однакову врожайність. Але за наявності добрив, фунгіцидного захисту будь-який гібрид даватиме добрий урожай. Тому фермеру
варто рахувати рентабельність вирощування та краще інвестувати в український посівний матеріал від перевіреного виробника
та добрива, а також застосувати ефективний захист.
Всеукраїнський науковий інститут селекції
vnis.ua
0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні
з мобільних та стаціонарних телефонів
України)

Клієнтська підтримка: 0 800 302 032 (дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів України)
ДИВІТЬСЯ ПРОДУКЦІЮ ТОВ «ВІТЕРРА СІД» НА СТОР.
АБО НА САЙТІ
VITERRA-SEED.COM.UA.
+38 (096)
633-08-19
+380 (44)
500-55-37, +380 (67) 505-47-42
• www.vnis.ua
Відділ2продажу:
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ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
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(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ
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

Культури
Зернові колосові

Кукурудза

Олійні

Зернобобові
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Фази застосування
- обробка насіння
Обприскування посівів у фазі:
- кущення
- виходу в трубку
- виходу флагового листа
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 5-7-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 3-6-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- бутонізації
- формування бобів

Препарат

Норма витрат
препарату

Вартість однієї
обробки

Регоплант насіння
Зернових Колосових

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Зернові
Колосові

20 мл/га

60 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Кукурудза

25 мл/га

75 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант Олійні

50 мл/га

90 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант
Зернобобові

50 мл/га

90 грн/га
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ПРЕЗЕНТ - ГІБРИД СОНЯШНИКУ ДЛЯ ТИХ,
ХТО ВМІЄ ДУМАТИ ТА РАХУВАТИ ГРОШІ
Новий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП
АГРОМИР», внесений до державного
реєстру сортів рослин, придатних до
поширення в Україні на 2021 рік.
Цей гібрид є родзинкою нашої селекції. Зазвичай державне сортовипробування триває не менше трьох років. Але
цей гібрид держава внесла у Реєстр на
основі випробувань двох років за рахунок його неймовірних показників по
врожайності та олійності.
В 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив середню урожайність районованих гібридів за попередні п’ять років на 28,3%! У тому числі по
зоні Лісостеп – на 41,6%!
А у зверхпосушливому 2020 році
перевищив усереднену урожайність
сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років, на 36%! У
тому числі по зоні Лісостепу на 45,4%!
На Харківській державній сортостанції в 2019 р. урожайність склала 44,1 ц/га.
А в 2020 році урожайність на Карлівській сортостанції (Полтавська обл.)
склала 55,7 ц/га!
А тепер зупиніться та перечитайте
знову: офіційно перевищив в 2019 р.
на 41,6%, а в 2020 на 45,4%. Згадайте
цей надзвичайно несприятливий рік. І
в цьому році він перевищив середню
урожайність 2015-2019 років на 45,4%.
Якби урожайність порівнювалась, як
раніше, зі стандартом 2020 року, а не
за попередні 5, показники по перевищенню врожайності були б взагалі захмарними.
Та і це ще не все. Гібрид Презент ще і
є рекордсменом по олійності: середній
вміст олії в насінні по зоні Лісостепу у
2019 р. склав 54%.
Звертаємо Вашу увагу, що в Україні в
останні п’ять років кількість вітчизняних
гібридів соняшника, які передаються на
державне сортовипробування, знизилась у три рази. А процент районованих
гібридів соняшника вітчизняної селекції до загальної кількості районованих
Гібрид

склав 20%. Таким чином, порівняння
урожайності нашого гібрида Презент
було з урожайністю гібридів іноземної
селекції світових брендів. В цих умовах Презент не тільки не поступився по
урожайності цим гібридам, але і значно
їх перевищив.

Через сторінки цієї газети я зараз
звертаюсь до усіх сільгоспвиробників
України:
скажіть мені будь ласка, доки Ви будете фінансувати іноземну селекцію,
коли навіть ці офіційні цифри державних сортовипробувань, де всі гібриди
вирощуються в однакових умовах і під
закодованими номерами, не переконують Вас вирощувати українські гібриди? Ви розумієте, що цей гібрид фактично в одну хвіртку виніс всю світову
селекцію? Але ж ми без Вас не зможемо підтримувати свою дуже затратну
селекційну роботу.
Наведу Вам приклад Індії, де дії
Monsanto по впровадженню у виробництво генетично модифікованого
насіння бавовни привели спочатку до
витіснення їх вітчизняної селекції, а
в кінцевому рахунку до зльоту цін на
насіння і засоби захисту рослин, банкрутству і самогубству фермерів. Так, по

Особливості

Зверніть ще раз увагу на урожайність,
олійність та ціну на насіння гібрида
Презент.
Якщо Ви дійсно вмієте рахувати гроші, тоді зрозумієте, що це унікальна
пропозиція на ринку насіння соняшника. Нижче приводимо деякі характеристики гібрида.
Гібрид класичного типу вирощування. Інтенсивного типу. Добре відгукується на всі агротехнічні прийоми –
попередник, оранка, внесення добрив.
Жаростійкий і посухостійкий. Висота
рослин – 160-170 см. Вегетаційний
період - 107-110 днів. Стійкість до несправжньої борошнистої роси – висока.
Стійкий до 7 рас вовчка. Толерантний
до загущення. Але оптимальна урожайність досягається в умовах, коли густота
рослин в Лісостепу в період вегетації
становить 55-60 тис./га, в Степу - 5055 тис./га.
І трохи специфічної інформації. У
цьому році ми розмножили материнську форму цього простого міжлінійного
гібрида. Отримали урожайність по 20 ц/га
у бункері по материнській формі (фактично це означає, що він на товаровому
посіві повинен дати 50 ц/га). Це вже
кінцева гомозиготна форма. Надзвичайно чиста і вирівняна. Запрошуємо
Вас придбати насіння на ділянку гібридизації по ціні 10000 грн/п.о., або закласти з нами спільну насіннєву ділянку
(посилання на відео
https://youtu.be/7hkABgXtbes).
Директор
Гостєв Євген Юрійович

Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)
стандарт

екстра

стійкий до кореневих гнилей

80 000
(500 - 1 п.о.)

150 000
(1500 - 1п.о.)

150 000
(1900 - 1 п.о.)

найвищий потенціал урожайності

80 000
(500 - 1 п.о.)

150 000
(1300 - 1п.о.)

150 000
(1700 - 1 п.о.)

Віват

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

80 000
(500 - 1 п.о.)

150 000
(1500 -1 п.о.)

150 000
(1700 - 1 п.о.)

Сучасник

для низьковитратних технологій вирощування

80 000
(500 - 1 п.о.)

150 000
(1500 - 1 п.о.)

150 000
(1700 - 1 п.о.)

високі темпи росту, інтенсивного типу

80 000
(500 - 1 п.о.)

-

130 000

600 - 1 п.о.

1300 - 1 п.о.

1700 - 1 п.о.

-

1700 - 1 п.о.

1700 - 1 п.о.

Фурор new

Базальт
Торук new
Беркана new
Анна+

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
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даним національного бюро реєстрації
злочинів (NCRB) Індії з 1995 по 2015
рік на себе наклали руки більше 300
тис. фермерів.

економ

Презент new

A1

Сайти: agromir-ua.com • agromir-im.zakupka.com
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Чи має сплачувати екоподаток
сільгосппідприємство, яке отримало ліцензію
на зберігання пального?
Сільгосппідприємство отримало ліцензію на право зберігання пального. Пальне
зберігається в ємностях (резервуварах, бочках) на його території. Підприємство
отримало лист від ДПС про те, що повинне сплачувати екологічний податок за пальне,
яке зберігається на його території.
Чи дійсно це так? Якщо повинне, то як визначити об’єкт та базу обкладення
екоподатком?
Останнім часом сільгосппідприємства почали
отримувати такі «листи щастя» від органів ДПС.
У таких листах податківці пишуть, що, оскільки
підприємство отримало ліцензію на зберігання
пального, воно має подавати податкову звітність
з екологічного податку та сплачувати екоподаток.
Спробуємо розібратися, чи це так. Відповідно
до пп. 240.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК)
платниками екоподатку, зокрема, є суб’єкти господарювання (далі – СГ), які у процесі своєї
діяльності здійснюють викиди забруднюючих
речовин (далі – ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.
Тобто вирішальне значення для визначення
платника екоподатку є не сам факт зберігання пального та отримання відповідної ліцензії,
а здійснення при цьому викидів у повітря стаціонарними джерелами забрудення.
Тож чи є бочка або інша ємність, де зберігається пальне, таким джерелом забруднення та чи
здійснюються з неї викиди ЗР у повітря внаслідок зберігання пального?

Для довідки

Стаціонарне джерело забруднення – це підприємство, цех, агрегат, установка або інший
нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові
координати протягом певного часу і здійснює
викиди ЗР в атмосферу
та/або скиди ЗР у водні об’єкти (пп. 14.1.230
ПК).
Очевидно, що відповідь на наведені вище запитання (чи здійснюються викиди ЗР в атмосферне
повітря з ємності, де зберігається пальне, та, головне, які самі) можуть надати компетентні органи.
До таких органів відносяться органи Міністерства захисту довкілля та природного середовища
(наприклад, відділи охорони навколишнього середовища при обласних чи райдержадміністраціях)
або суб’єкти, кваліфіковані для здійснення еколо10

гічного аудиту (наприклад, екологічні аудитори).
Тож рекомендуємо СГ звертатися до таких органів
чи екологічних аудиторів для оцінки та надання
висновку щодо того, чи є їх ємності, в яких зберігається пальне, стаціонарним джерелом забруднення, в якому обсязі воно здійснює викиди, вид
викидів тощо.

Для довідки

Наразі редакція «БАЛАНС-АГРО» співпрацює
з відповідними органами щодо надання відповідного роз’яснення нашим читачам.
Тож сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо відповідь від компетентних органів,
з якою ми вас одразу ознайомимо.
Що стосується вимог податківців подати декларації, то, на наш погляд, поки у СГ немає висновку органу екології про вид, обсяг ЗР, які здійснює
ємність для зберігання пального, у нього немає підстав для подання такої декларації.
Адже неможливо розрахувати ні об’єкт, ні базу
обкладення екоподатком.

Важливо

Наразі податківці не можуть накладати
штрафні санкції за неподання декларації
з екоподатку. Адже відповідно до Закону
від 13.05.20 р. №591-IX з 18 березня 2020
року до останнього дня місяця, в якому буде
завершена дія карантину штрафні санкції
за порушення податкового законодавства
не застосовуються. Дія мораторію не поширюється тільки на порушення порядку
нарахування, декларування та сплати ПДВ,
акцизного податку та рентної плати. Оскільки про екоподаток не йдеться, штрафувати
за неподання декларації з екоподатку
до закінчення карантину не можуть.
Світлана СТАДНИК, головний редактор журналу
«БАЛАНС-АГРО»
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ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ
Бабаянц Ольга докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопаталогії і ентомології СГІ-НЦНС,
журналістка національної спілки журналістів України
Питання. Ячмінь озимий голозерний посіяли 30
жовтня. Дощі були незначні, але промочило ґрунт
на 5-9 см. Волога з’єдналася. Зараз рослини мають
по 3-5 листочків, але є плямистість.
Фунгіцидом треба обробляти? (агроном, фермерське господарство, Тарутинський р-н, Одеська обл.).
Відповідь. Голозерний ячмінь дуже добре кущиться
та спокійно перезимовує. Для старту та початку
осінньої вегетації вологи достатньо посередньо,
тому у фазу появи п’ятого листочка за будь-яких
умов при наявності плямистості треба, по-перше,
звернутися до фітопатологів для визначення природи плямистості, а потім, якщо це плямистість
фізіологічна – фунгіцидний захист не є обов’язковим, але бажаним.
Якщо виявлено, що плямистість є хвороботворною, за сприятливих погодних умов (протягом доби
температура повітря +8-12 С) необхідно провести
фунгіцидну обробку посіву. Норма препарату повинна бути половинною.
Цього цілком достатньо для стримання розвитку
плямистості. З фунгіцидів підбирати треба бюджетні, з діючими речовинами карбендазим, тебуконазол, епоксиконазол, біксафен, протіоконазол, метконазол та інші.
Питання. Підкажіть, будь ласка. Хочемо вибрати
яру культуру, яка була би корисною як попередник для озимих культур та досить рентабельною і
затребуваною на зерновому ринку (агроном, фермерське господарство, Донецька обл.).
Відповідь. Дуже слушне питання. Можливими
дуже добрими попередниками з ярих культур вважаю льон масличний, коріандр, різновиди гірчиці,
амарант тощо. Давайте розглянемо таку культуру
як льон.
Льон має високу прибутковість. Це по-перше.
Олійний льон є безвідходною технічною культурою
з високим економічним ефектом. Ця чудова культура славиться достатньою потенціальною врожайністю - 2.0-2.7 ц/га.
Традиційно льон вважається одним з найкращих
попередників для абсолютної більшості сільськогосподарських культур. Його сіють у ранні та надранні терміни. Культура має короткий вегетаційний
період, який складає усього 80-100 діб.
Льон дуже активно використовує весняно-зимові
запаси ґрунтової вологи. Він не має властивості вилягання та осипання, має надзвичайну посухостійкість, яка обумовлена постійним розвитком кореневої системи протягом усієї вегетації та має
прямий доступ до вологи аж до цвітіння.
Під льон можна займати до 30% посівних масивів,
особливо в умовах південних і східних областей
України. Льон не примхливий до складних умов, екологічно адаптований до будь-яких умов.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ У САМИХ КРИТИЧНИХ ЗОНАХ (ПІВДЕНЬ І СХІД).
Під час підготовки ґрунту під льон необхідно провести осіннє вирівнювання ріллі. Якщо поля засмічені бур’янами, необхідно провести пошарову обробку ґрунту.
По сходах багаторічних бур’янів (5-6 листочків)
застосувати гербіциди групи 2,4-Д (1.5-2.0 кг/га),
Ураган (2-4 л/га) тощо. Оптимальна норма внесення добрив - NPK-60:60:60. По досягненню ґрунтом
фізичної зрілості провести ранню культивацію на
глибину загортання насіння 5-6 см.
За сильного пересихання ґрунту проводимо коткування посіву. Бажано у цей час вносити селітру,
котра швидше вимивається у глибокі шари ґрунту.
Важливим фактором є наявність бору, марганцю,
міді, цинку, молібдену і кобальту.
Найбільш ефективним прийомом застосування мікроелементів вважаю передпосівну обробку
насіння, а потім обприскування рослин протягом
вегетації. На даному етапі можливо сумістити застосування з пестицидами для захисту льону масличного від хвороб і бур’янів.
Терміни сівби: третя декада березня - перша декада квітня. Для дружних сходів ґрунт повинен прогрітися до 10-12 С.
Сходи з’являються на 7 добу. Переносить приморозки до -4 С. Норма висіву - 7-8 млн шт./га. Опти2
мальна густота посіву - 500 -700 рослин на 1м.
Головні етапи розвитку, які проходить льон
протягом життєвого циклу:
1. Сходи (поява сім’ядольних листочків).
2. «Ялинка» (етап від появи дійсних листочків до
закладки квіткових бутонів).
3. Бутонізація.
4. Цвітіння.
5. Визрівання.
Більш детально технологію можна подивитися у
журналі «AgroOne» №4 (17), квітень 2017 р., стор.6.
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ГОТУЙТЕ ТЕХНIКУ ДО СЕЗОНУ ВЗИМКУ,
КУПУЙТЕ ЯКIСНI ШИНИ ЗА ВИГIДНОЮ ЦIНОЮ

A1

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

ОДНА З ПЛОЩАДОК (В НАЯВНОСТІ ПОНАД 3000 ШИН)

ТОВ «Майнінг-Машинері» надає послуги ремонту ВГШ за
технологією одноетапної вулканізації методом монолітного
варіння при високій температурі і тиску.
Технології, які застосовуються, дозволяють усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати пошкодження бортового кільця
після некваліфікованих шиномонтажів, відновлювати пошкоджені ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Використання 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.

www.maxitire.com.ua

•

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 Дніпродзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням.
Ми співпрацюємо з агропідприємствами, що входять у
холдинги «Кернел», МХП, «Райз», «АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією «Автомагістраль».

приклад бічного
пошкодження

зовні
після вулканізації

латка
після вулканізації

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ЯК
СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВОМ

Поняття «договір» визначено у Цивільному кодексі
України, а поняття «договір оренди землі» - в Законі
України «Про оренду землі».
Так, за Цивільним кодексом договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та
обов’язків.
Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та
визначенні умов договору з урахуванням вимог цього
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв
ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Згідно Закону України «Про оренду землі», договір
оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну
ділянку у володіння і користування на певний строк,
а орендар зобов’язаний використовувати земельну
ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Так як за час дії договору можуть змінюватися його
істотні умови (як то ціна, строк, розмір об’єкту оренди
та ін.) чи то в силу внесення змін до законодавства,
деякі умови договору потребують доопрацювання та
редагування, то законодавець передбачив правила для
внесення змін до договору, в тому числі і до договору
оренди землі, які закріплено в законодавчих актах.
Задля цього, як правило, і сторони в договорі передбачають пункт щодо внесення змін до договору і, загалом, такі зміни вносяться не в односторонньому порядку, а за згодою сторін.
Але на практиці сторонам договору буває досить тяжко досягти такої згоди за різних суб’єктивних чи об’єктивних обставин і звісно, задля розв’язання суперечностей одна зі сторін звертається до суду.
За статтею 30 Закону України «Про оренду землі»
зміна умов договору оренди землі здійснюється за
взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди
щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
Статтею 651 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається
лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або
розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін
у разі істотного порушення договору другою стороною
та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Щоб розв’язання спору у судовому порядку було
ефективним способом захисту необхідно пам’ятати про
основні засади такого захисту.
Слід пам’ятати, що зміна договору вчиняється в такій
самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не
встановлено договором чи законом або не випливає
зі звичаїв ділового обороту. Тобто, якщо договір вчинено у простій письмовій формі то й зміни до нього
вносяться у простій письмовій формі, якщо договір посвідчувався нотаріально, відповідно, і зміни до нього
посвідчуються нотаріально.
Відповідно, до моменту звернення до суду сторона,
яка ініціює внесення змін до договору, повинна здійснити певні дії, направлені на врегулювання суперечностей, які на її погляд виникли з тих чи інших об’єктивних обставин, але не були враховані при укладанні
договору.
У разі недосягнення згоди, що може підтверджуватись письмовими запереченнями іншої сторони або
14

відсутністю будь-яких реакцій такої сторони на пропозицію сторони-ініціатора про внесення змін до договору, необхідно вірно обрати спосіб захисту, скласти позовну заяву, позовні вимоги якої повинні бути
обґрунтованими та підтвердженими доказами та чітко
виконати вимоги процесуального законодавства, що
стосуються стадії подання позовної заяви до суду.
Адже саме з підстав та предмету поданого позову суд
зможе з’ясувати, що особа звернулась до суду саме у
зв’язку з необхідністю судового вирішення спору про
внесення змін до договору та вирішити, чи відповідає
дане звернення способам захисту права, передбаченим законодавством.
Також слід пам’ятати, що особа, що звертається до
суду (позивач) має право збільшити або зменшити
розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання,
якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.
Частиною 3 статті 49 Цивільного процесуального
кодексу України встановлено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет
або підстави позову шляхом подання письмової заяви.
У справі, що розглядається за правилами спрощеного
позовного провадження, зміна предмета або підстав
позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.
Відповідно до ч. 3 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.
Великою Палатою Верховного Суду у постанові від
25.06.2019 у справі №924/1473/15 зроблено правові
висновки про те, що під предметом позову розуміється
певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення, а підставу позову становлять обставини,
якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту
права та інтересу, що охороняється законом. Відтак зміна предмета позову означає зміну матеріальної вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна
підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується
вимога позивача.
Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається, оскільки у разі одночасної зміни предмета
та підстав позову фактично виникає нова матеріально-правова вимога позивача, яка обґрунтовується іншими обставинами, що за своєю суттю є новим позовом.
Отже, підсумовуючи вище викладене, можемо констатувати, що задля ефективного захисту права щодо
внесення змін до договору оренди землі необхідне розуміння матеріальних та процесуальних норм права.
Тож, у разі недосягнення згоди щодо внесення змін до
договору оренди землі стороні, що ініціює такі зміни,
краще скористатися правничою допомогою фахівців,
щоб в результаті через власну правову необізнаність
не звинувачувати судову систему в неефективності.
Керуючий партнер Адвокатського бюро
«Вікторія Кур’ян та партнери» - адвокат
Вікторія Кур’ян, свідоцтво про право
на зайняття адвокатською діяльністю
№000339 від 15.05.19 р.
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ПІДШИПНИКИ FKL: ПОСІВНА БЕЗ ПРОБЛЕМ ТА НЕСПОДІВАНОК

За всієї поваги до вітчизняного виробництва підшипників, воно, на жаль, поки що не здатне забезпечити
належну якість та асортимент цієї продукції. Це саме
стосується багатьох інших підприємств, розташованих
за кордоном.
Цьому сприяє цінова політика деяких постачальників,
котрі замовляють, скажімо, у Китаї, підшипники за принципом «якомога дешевше». В результаті до наших агровиробників незрідка потрапляють відверто низькоякісні
комплектуючі, які підводять їх у найвідповідальніші моменти у полі, - пояснює Олег Шкуринський.

Натомість при виборі постачальника підшипників
років 10 тому, Олег Володимирович розпочав співпрацю з відомим сербським заводом FKL.
Це підприємство, засноване 60 років тому, не просто
Генеральний директор компанії FKL UKRAINE
Олег Шкуринський переконаний, що ефективність усіх не втратило провідних позицій з соціалістичних часів,
видів польових операцій прямо залежить від правильно- а, навпаки, зміцнило їх, цілковито модернізувавши виробництво.
го вибору підшипників для сільгосптехніки.
Сьогодні продукція FKL справедливо належить до
Вчасне постачання надійних комплектуючих до преміум-сегменту у всій Європі і її використовують у
сільгосптехніки – це запорука ефективного виконання своїх сільгоспагрегатах чимало відомих виробників.
усіх видів польових робіт. Надто ж, якщо мова йде про
Найкращий критерій якості будь-якої продукції – це
такий базовий елемент конструкції будь-якої машини чи
враження людей, котрі її використовують у реальному
агрегату як підшипники.
Неувага до вибору та своєчасної заміни підшипників виробництві. Буквально за рік-півтора співпраці з FKL
може спричинити серйозні наслідки, призводячи до по- ми переконалися у тому, що це дійсно преміум-сегмент,
і перш за все за відгуками власників техніки у різних галомок агрегатів та зупинки роботи.
лузях господарства. Відповідно, було прийнято рішення
По-справжньому якісні підшипники повинні працювати ропро поглиблення співпраці з сербським заводом. Було
ками за найскладніших умов, витримуючи не лише великі настворено компанію FKL UKRAINE, яка стала офіційним
дистриб´ютором продукції FKL на території України, вантаження, але й тривалу роботу в агресивному середовищі.
розповідає Олег Володимирович.
На ці вузли справляють вплив волога, пил, хімікати та інші
несприятливі фактори.
Причому замінити підшипник відразу не завжди можливо,
оскільки доступ до місця його розташування в конструкції
може бути ускладненим, - наголошує генеральний директор
компанії FKL UKRAINE Олег Шкуринський.

Олег Володимирович займається підшипниками впродовж усієї своєї трудової кар’єри, розпочавши її на вітчизняному підприємстві, яке виготовляло ці комплектуючі.

16

Сьогодні компанія FKL UKRAINE, головний офіс якої
розташований у Луцьку, належить до провідних постачальників комплектуючих на всій території України.
Представництва компанії функціонують у багатьох регіонах нашої держави, зокрема, у Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Умані, Ковелі, Кременчуку.
Компанія FKL UKRAINE пропонує понад 2500 типорозмірів підшипників, підшипникових вузлів і хрестовин виробництва FKL. Для сільськогосподарської галузі
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було розроблено спеціальную программу FKL, яка пропонує підшипникову продукцію на сільськогосподарську техніку John Deere, Lemken, Case, Claas, New Holland,
Vaderstad, Sunflower, Holmer, Ростсельмаш, Kuhn, Horsch,
Great Plains, Kinze, Gaspardo, Amazone, Massey Ferguson,
Grimme, Kverneland, Farmet та ін.
Головна особливість продукції FKL – наявність унікальних ущільнень для роботи в надзвичайно агресивних та
забруднених середовищах. Так, корпуси підшипникової
продукції FKL виготовляються з високоміцного чавуну,
що збільшує експлуатаційний термін служби підшипникових вузлів FKL.
Відповідно, український дистриб’ютор FKL оперативно
може закрити потреби у цих комплектуючих практично
будь-якого підприємства-замовника. При цьому на усю
продукцію надається гарантія мінімум 1 рік, а на окремі
типи підшипників – 2 роки.
Зокрема, це стосується підшипникових вузлів LSFR
308-TBT.H.T Zn, розроблених фахівцями FKL, спеціально для важких дискових борон та котків, що працюють у
важких умовах обробітку грунту.
Конструктивно – це самовстановлюваний закріплювальний кульковий підшипник, з унікальною системою захисних ущільнень підвищеної надійності. LSFR
308-TBT.H.T Zn має подовжений ресурс експлуатації, а
також поліпшений захист від впливу землі, пилу, води,
вологи і пари.
Цей підшипник не вимагає додаткового захисту від
ударів твердих предметів. До того ж, мінімальна величина люфтів дозволяє гарантувати стабільність технічних
параметрів сільськогосподарських агрегатів, а також
можливість забезпечити високу жорсткість на вигинання
і стабільність стиснення пакета дискової батареї.
Це також посилені підшипники лінійки Armur з подвійним захистом та 3-лабіринтним ущільненням, які дають
змогу роками працювати без жодних натяків на якісь
проблеми.
Втім, будь-який підшипник FKL відзначається підвищеними характеристиками міцності та надійності.
До нашої лінійки входять як обслуговувані, такі і необслуговувані підшипники, однак світові тенденції свідчать на користь останніх.
Адже зводиться до мінімуму людський фактор, оскільки кваліфіковані інженери працюють не в кожній агрокомпанії.
Та, звісно ж, величезне значення мають базові характеристики міцності, надійності та самої конструкції
підшипника.
Цей елемент просто не повинен «вилетіти» під час
виконання польової операції, а нормально відпрацювати
до кінця сезону, дочекавшись заміни.
Адже підшипник може бути розташований в такому
місці, де його можна замінити за 10 хвилин, а може бути
і таке, що для заміни потрібно пів-комбайна розібра-

ти…
Тому якість і відповідність заявленим характеристикам для FKL - на першому плані, - зазначає генеральний
директор FKL UKRAINE.
Власне, надійність комплектуючих FKL і стала головною причиною успішної роботи ексклюзивного дистриб’ютора сербського заводу на ринку України.
На ці підшипники звернули увагу і вітчизняні виробники сільгосптехніки, котрі впродовж останніх років
здійснили істотний технологічний прорив.
Нині ми постачаємо підшипники та підшипникові
вузли багатьом вітчизняним підприємствам. Це «АТ
«ELVORTI», «Агромаш-Калина», ТОВ «Краснянське СП
Агромаш», «Уманьферммаш», «Фаворит», «Технополь»,
«Білоцерківмаз» та багатьом іншим.
За нашого безпосереднього сприяння вдалося істотно покращити окремі характеристики вітчизняних
агрегатів, наприклад, знизивши ударні навантаження
на робочі органи і продовживши термін їх служби.
Так само всі виробники прагнуть підвищити довговічність ступиці ріжучого вузла і цього вдалося досягти за
допомогою наших підшипників, - пояснює Олег Шкуринський.
Скажімо так: я неодноразово переконувався, що у тих
господарствах, де використовують нашу продукцію
і дбають про свою техніку, підшипники виходжують
незрідка по 4-5 років.
Тобто, фермери реально заощаджують кошти на
придбанні нових комплектуючих і до того ж гарантовано убезпечені від несподіваного виходу з ладу машин
та агрегатів.
Усі сільсгоспроботи виконуються в плановому режимі, вчасно і без зупинок.
Відповідно, з якісними підшипниками знижується навантаження на робочі органи і загалом конструкцію
агрегатів, що додатково продовжує їх термін служби,
- стверджує генеральний директор FKL UKRAINE.
Зі свого боку команда FKL UKRAINE зробила все, аби
забезпечити українським агровиробникам додаткову
сервісну та консультаційну підтримку.
В Україні створено потужний склад комплектуючих та
працюють виїзні бригади фахівців, котрі можуть виїхати
до господарства, здійснити дефектування, а також порадити правильний вибір комплектуючих.
Ми відкриті для співпраці з усіма зацікавленими партнерами: дилерськими компаніями, заводами-виробниками та агропідприємствами. FKL UKRAINE ще ніколи
нікого не підводив і ми готові допомогти усім, хто цього потребує, - наголошує Олег Шкуринський.

Ексклюзивний дистриб'ютор
FKL в Україні
(0332) 77 19 57
(096) 103 47 47
(099) 351 51 28
www.fkl.ua
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

A1

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
•
•
•
•
•

7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому
захисному корпусі;
сучасне програмне забезпечення;
на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі,
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
робота оптичних датчиків в умовах забруднення,
завдяки автоматичному посиленню сигналу;

•

система зберігає в пам’яті дані
10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

Подбай
Подбайпро
просвоє...
своє...
www.seeding.com.ua

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78
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«ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ - МАЙБУТНЄ!»

A1

Побудувати сучасне підприємство що називається «з нуля», вдається
далеко не кожному. Комусь не вистачає знань, комусь - практичних навичок, а хтось просто не вірить в успіх власноруч розпочатої справи.
Та все це не про Дмитрія Феофанова, Генерального директора ТОВ
«Агро Пром Сфера» ТМ «DEMETRA», який успішно розвиває виробництво
вітчизняної сільськогосподарської техніки.
Дмитрій Олександрович з тих підприємців, які розпочинали власну
справу, стоячи біля верстатів, працюючи з металом і здобуваючи практичні навички, як то кажуть, «в польових умовах».
Сьогодні ж агрегатами торгової марки «DEMETRA» свої поля обробляють фермерські господарства в Україні, Молдові, Вірменії та Білорусі. Але
не будемо забігати наперед, про все детально розповість сам Дмитрій
Феофанов.
Дмитрію Олександровичу, ваше підприємство є одним з
успішних і відомих в Україні та за кордоном. Але це на сьогодні. Цікаво, з чого Ви починали і чому взагалі вирішили обрати
аграрну сферу?
Аграрна сфера виникла сама собою. Я не планував розвиватися саме в цьому напрямку. Просто раніше працював на заводі
штампувальником. Починав з того, що гнув, різав і виготовляв
деталі.
Та якось в один момент до мене все частіше почали звертатися аграрії – тому те треба, іншому ще щось. І я зрозумів, що варто
рухатися в цьому напрямку. Тому і почав потроху цим займатися.
Щоправда спочатку це було лише виготовлення запчастин. А потім все дійшло просто до абсурду: ми виготовляли купу запасних
частин і деталей – редуктори, секції якісь, одним словом, робили
все, окрім рами.
До нас приїжджали замовники, скуповували повний набір, а
потім у себе просто виготовляли рами і продавали готову техніку. Тож рішення прийшло саме по собі.
Спочатку все було примітивно, з використанням лінійок. А на
сьогодні маємо власний технічний відділ – є конструктори, які
цим займаються.
Якщо побудувати хронологію по роках, то аж самому цікаво
згадати. Сам я працюю з 2009-го року. Потім взяв помічника. В
2014-му році відкрив приватне підприємство, в 2016-му зареєстрував торгову марку «DEMETRA», а в 2017-му відкрив ТОВ
«Агро Пром Сфера». Тому важко сказати, що і коли почалося, бо
все створювалося не за один день.

Ген. директор

Феофанов Дмитрій Олександрович
«Я інвестую в обладнання, бо розумію,
що за цим - майбутнє»
«Не вірю, що в закордонній техніці немає чого
вдосконалювати, бо досконалості немає меж»

30.09 - 03.10.2020 р.
«АгроЕкспо»
м.Кропивницький

Перші одиниці техніки, пам’ятаєте, що це було? І що маєте
тепер?
Найперше, що випустили – сівалку просапну СПМ-8. Потім
була сівалка зернова і культиватор просапний. Нині ж виготовляємо 12 видів техніки.
Це зернові та просапні універсальні сівалки, міжрядні культиватори та культиватори суцільного обробітку, ротаційні та зубові
борони, розкидачі міндобрив, навісні швидкісні плуги та гідравлічні котки.
Кожен вид має свій модельний ряд з різними модифікаціями
та шириною захвату, і він щороку розширюється.
Цьогорічні новинки. Що презентували цікавенького для аграріїв?
Цього року під час «АгроЕкспо» в Кропивницькому презентували нову зернову сівалку DEMETRA СЗД-420 V.
Я зараз можу багато говорити про особливості її конструкції,
якість, надійність.
Але таких принципів ми дотримуємося на виробництві постійно і в процесі виготовлення кожної одиниці техніки. Тому
просто зазначу, що і цю новинку ми вже неодноразово протестували та випробували її в багатьох регіонах України на різних
типах ґрунту.

20

Тобто загалом тестування для Вас є одним з важливих моментів у виробництві?
Аякже. Це є обов’язковою процедурою для усіх відповідальних виробників. Ми завжди самі виїжджаємо в поле. Зараз
зробити це стало простіше, бо маємо багато клієнтів, зокрема
і в Кіровоградському та Бобринецькому районах, недалеко від
нашого виробництва. Якщо виготовлена нова одиниця, одразу
виїжджаємо на тестування.
Якщо є якісь недоліки, виправляємо їх, удосконалюємо. Якщо
ж це якісь глобальні речі, то можемо навіть модель забракувати і
повністю її розібрати. Буває так, що клієнти, які, до прикладу, рік
користуються нашою технікою, можуть порадити удосконалити
той чи інший вузол, чи якусь деталь. Ми завжди прислухаємося.
Сьогодні дуже не просто знайти хорошого тракториста, який
може толково охарактеризувати роботу техніки. Зазвичай кажуть, працює добре або погано, а от що конкретно, не зрозуміло.
Насправді ідеального нічого не буває.
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Я не вірю, що в закордонній техніці
немає чого вдосконалювати. Бо досконалості немає меж. Свої агрегати
ми постійно допрацьовуємо, модерДмитрію Олександровичу, в своєму виробництві, розширюючи модельний ряд, на що орієнтуєтеся?
На світові, європейські тенденції та
новинки чи на потреби фермерських
господарств?
На сьогоднішній день на світовий
ринок важко рівнятися. Бо є фермери, у яких в обробітку до
500 га землі, тож вони можуть собі дозволити лише бюджетну
техніку.
А от великі холдинги купують агрегати за зовсім іншими цінами, європейськими. Вони можуть собі, наприклад, дозволити
AMAZONE за 25 тисяч євро, бо це «Mercedes» серед розкидачів.
А нашими клієнтами є невеличкі фермерські господарства,
300-500 га землі, які рахують свої гроші.
Ви реалізовуєте техніку не тільки в Україні. В які країни ще
відправляєте свої агрегати?
На сьогоднішній день працюємо з трьома країнами – Молдова, Вірменія, Білорусь.
Там схожі потреби у фермерів? Що скажете про тамтешні
кліматичні умови, ґрунти?
Так, кліматичні умови у всіх цих країн подібні. Працюють там
за такими ж технологіями, як і у нас, вирощують ті ж самі культури. Взагалі в Європі схожі кліматичні умови в усіх країнах, просто більш розвинені держави наша техніка не цікавить, бо вони
рухаються років на 20 вперед за нас.
Навіть з нашою дешевою робочою силою, до їх технологій та
обладнання нам ще далеко. Якщо у нас кілька нових токарних
станків, то у них цілі лінії і все роботизовано.
Дмитрію Олександровичу, що скажете про співвідношення «ціна-якість». Наші вітчизняні виробники запевняють, що
вони пропонують техніку європейської якості за вітчизняними
цінами. На Вашу думку, це взагалі реально? Особливо, з огляду
на цінову політку на матеріали та запчастини, а також їхню
якість?
Це реально. Але українським виробникам дуже тяжко. От ми,
до прикладу, купуємо матеріал, якість якого, на сьогоднішній
день, важко перевірити. Весь якісний метал їде або в Європу,
або в інші країни, тільки не до нас.
Нам дістається те, що другого сорту. От ніби і по ГОСТах, але
приходить зовсім не такий, який би хотілося. Що-що, а якості металу хотілося би кращої. Нині навіть Туреччина пропонує метал
за українськими цінами, але вже кращої якості.
Ви інвестуєте у власне виробництво?
Так, звичайно. На сьогоднішній день, якщо зрівняти обороти
підприємства з тим, що я інвестую в обладнання, то я роблю це
більше за інших, адже розумію, що за цим майбутнє. Всі нові
верстати себе окуплять.
Знайти сьогодні спеціаліста-токаря майже неможливо. Тому
вкрай необхідні токарні верстати з ЧПК, якім не треба вручну
все вимірювати до міліметра і боятися, щоб рука не смикнулася.
Верстати ЧПК сьогодні незамінні у виробництві.
Певно, можна і не питати, чи є у Вас власна сервісна служба?
Звісно, є. Ми здійснюємо повний супровід техніки власного виробництва.
Попри те, що техніка в нас не складна і всі аграрії з нею, в принципі, знайомі, ми пояснюємо, що кому незрозуміло, особливо,
якщо людина–новачок в обробітку землі. А хочемо, найближчим
часом, ще запровадити повний запуск власної техніки в роботу.
+380(95) 622-31-81
+380(95) 157-75-58

+380(96) 880-95-31
+380(95) 157-74-62
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Дмитрію Олександровичу, якщо у
вас власне виробництво, значить питання кадрів, час від часу, таки виникає. Яких спеціалістів Вам сьогодні не
вистачає? І як гадаєте, чому в Україні
взагалі існує така проблема?
Я сам, свого часу, пройшов через
малярки, сварки, токарки, свердловки,
все пробував своїми руками. І можу
сказати, що, на сьогоднішній день, не
вистачає спеціалістів в цілому, у всіх
сферах. І це залежить від дуже багатьох факторів.
От якщо я вам скажу, що в мене на
виробництві працюють троє медичних працівників? Ясно, що
вони прийшли не тому, що їм просто хочеться з металом працювати, були інші причини. Основна з яких – краща заробітна платня. І вони, між іншим, показали хороший результат. Нині колишній помічник анестезіолога – керівник нашого відділу продажів,
а колишній фельдшер – бригадир пресової ділянки (на гарячій і
холодній штамповці). Ось так.
За якими принципами формуєте команду співробітників?
Важко сказати. Я беру працівника на якусь певну роботу, а потім, коли бачу, що людина старається, даю можливість розвиватися і спробувати себе ще в чомусь. Вже після цього даю якийсь
конкретний напрямок, бо зі спеціалістами дуже не просто. От
взяти зварювальників або токарів, спеціалістів, які колись вивчилися на операторів ЧПК.
Якщо ти постійно не працюєш у цій сфері, не освоюєш нові
технології, ти вже не зможеш працювати, бо все занадто швидко
змінюється і розвивається. І наші інститути та університети дуже
відстають від виробництва, навіть від нашого вітчизняного, років
на 20-30.
От приходять до нас викладачі з вишів і на сьогоднішній день,
я їх навчаю, а не вони мене, як колись. А вони питають, звідки
я це все знаю, а я практик з багаторічним досвідом. Практика і
теорія – різні речі.
Дмитрію Олександровичу, від питань виробничих до питань
глобальних. Що можете сказати про зміну клімату в Україні?
На що нарікають фермери?
На сьогоднішній день думки фермерів дуже і дуже розділилися. Зараз нам нав’язують технології No-Till, Strip-Till, а я поки що
зовсім в це не вірю. Воно працює добре, поки напихаєш гербіцидами і всякою хімією.
Я більше симпатизую традиційним технологіям обробітку
землі. Як ото козаки ще пахали в давнину. От фермер використовує якусь технологію, вираховує, скільки і на що витратив, а потім каже скільки зекономив на гектарі.
Але мені здається, що воно все одно десь перекривається іншими витратами. Багато фермерів кажуть, що не орють землю, а
обробляють глибокорозпушувачами, бо хочуть повністю відійти
від хімікатів.
От, наприклад, знайомий фермер з Бобринки, Бобринецього
району каже: зробіть мені пружинну борону, я оброблятиму землю без хімії, буду просто нею бур’яни вичісувати. Тому, думки
зараз дуже розділилися. І тенденції змін клімату не такі вже й
суттєві.
Так, стало трохи тепліше. Але я не думаю, що все так глобально, як про це пишуть і розповідають. У нас і раніше були такі
теплі і безсніжні зими. Тому, поки що ми працюємо в традиційному напрямку, але якщо ринок вимагатиме No-Till, Strip-Till, то
однозначно ми будемо рухатися в тому напрямку.
Дмитрію Олександровичу, чого побажаєте клієнтам і
партнерам у новому році?
Хотілося би побажати менше негативних новин. Більше
яскравих і радісних подій. А ще розвитку і прогресивної роботи.
Фермерам, звісно, врожаїв і прибутків.
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ОЧИЩЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД ЕГІЛОПСА ЦИЛІНДРИЧНОГО

Не будучи агрономом, мені радісно, коли доля долучає мене
до проблем агробізнесу. Саме так сталося, коли ТОВ «Світанок
старі маяки» звернулося до нас з проханням відібрати з насіння пшениці насіння такого бур’яну як егілопс циліндричний.
Зізнаюся у невігластві – вимовив назву не з першого разу.
Справа в тому, що ТОВ «Світанок старі маяки» насінницьке
господарство і через цей важковідокремлюваний бур’ян воно
змушене було відмовитися від насінництва і продавати насіннєвий матеріал як товарне зерно.
Довелося ознайомитися з проблемою. Егілопс циліндричний
широко поширений бур’ян і створює проблеми у вирощуванні
зернових колосових культур в Східній Європі, на Кавказі, на
Сході Середземномор’я, в Малій Азії, Ірані, Північній Америці
та інших країнах.
Таке широке поширення його пов’язано з наступним:
1. Розмножується насінням, але насіння за формою і
розміром мало відрізняється від насіння злакових колосових
культур, що створює труднощі при очищенні насіння культурних рослин.
2. Одна рослина егілопса циліндричного може давати
до 3000 насінин.
3. Життєздатність насіння при знаходженні його у ґрунті не
менше чотирьох років.
4. Егілопс циліндричний і озима пшениця мають однакові
життєві цикли.
5. Бур’ян зимостійкий, посухостійкий. Засоленість ґрунту не
впливає на його розвиток. Абсолютно невибагливий до складу
ґрунту – зростає на бідних і піщаних ґрунтах і кам’янистих скелях, на узбіччях доріг і височинах до 2000 м над рівнем моря.
6. Егілопс циліндричний активно зростає в посушливих зонах.
7. Його особливість в тому, що цей бур’ян, як рослина, практично не відрізняється від рослини озимої пшениці.
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гліфосат, який сьогодні заборонений до використання
вже у багатьох країнах.

При надходженні до нас вихідного матеріалу для очищення,
перше, що ми робимо – це визначаємо відмітні ознаки засмічених частинок від не травмованого здорового зерна. У випадку з егілопсом циліндричним виявилося, що насіння цього
бур’яну трохи легше насіння пшениці того ж розміру.
Це зумовило технологію видалення насіння егілопса циліндричного – суворе калібрування насіння по товщині на решетах Фадєєва і подальша пофракційна сепарація по щільності
на пневмовібростолі, далі ПВС.
Доцільно для підбору розміру з метою видалення егілопса
зі складу озимої пшениці використовувати малогабаритну
очисно-калібрувальну машину типу «Компакт». Саме так і було
зроблено (рис.2).
Велике рослинне сміття зійшло з решета 3,5 мм, а суміш
зерна пшениці і егілопса розділилася на три фракції:
прохід через решето 2,7 мм;
прохід через решето 2,9 мм;
схід з решета 2,9 мм.
Наша конкурентна перевага в тому, що ми можемо виготовляти решета будь-якого розміру з кроком 0.1 мм. Після
калібрування за розмірами, кожна фракція окремо піддається сепарації за щільністю на ПВС для видалення більш легкого, але однакового за розміром з зерном пшениці, насіння
егілопса (рис 3).

Візуальна відмінність – тільки наявність волосків на краю
листової пластини (рис. 1).
Про стійкість цього
бур’яну говорить той
факт, що в США він був
завезений в 1800 році і
до цих пір «кошмарить»
фермерів.
Егілопс циліндричний
призводить до зниження врожайності озимої
пшениці до 30% і вище
(штати Айдахо, Невада), крім того, при збиранні пшениці колючі
колоски бур’яну забивають робочі
органи комбайна.

Рис. 2.

Результати визначення необхідних
решіт для очищення зерна пшениці
від егілопса

В результаті такого поділу з деки пневмовібростола сходять три
фракції:
чиста пшениця
(≈85% від вихідного матеріалу);
н
 асіння егілопса (≈5%)
Рис. 1. 

Недоочищення зерна від цього бур’яну знижує ціну на пшеницю. Все це підтверджує значущість очищення зерна від
егілопса циліндричного і, тим більше, значимість очищення
насіння.
Мене, як ярого прихильника необхідності відновлення природної родючості ґрунту, особливо засмучує те, що в якості боротьби з цим бур’яном пропонується глибока оранка, оскільки
насіння егілопса циліндричного не проростає з глибини більше 10-12 см.
Наступним неприємним моментом є те, що в рекомендаціях боротьби з егілопсом продовжують застосовувати
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Рис. 3.

Пофракційний поділ суміші зерна
пшениці від егілопса

н
 евелика кількість не розділеної суміші зерна та егілопса
(≈10%) (рис. 3)
Після накопичення ця суміш повторно направляється
на ПВС для видалення з неї насіння егілопса.
Таким чином, пропонована технологія очищення товарної
пшениці (і тим більше насіння) від егілопса дозволяє вирішити проблему і вивести цей бур’ян з полів України.

ФАДЄЄВ Л. В.,
кандидат технічних наук, доцент,
директор «Завода «ФадєєвАгро»
(050) 157-57-40
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Аплікатор для внесення
рідких добрив у ґрунт
Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували
як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але
використання таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме
для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний
метод внесення РМД.
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робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість речовини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу
гідросистему агрегата. Або ж використовувати спеціальний
комп’ютер, який задає необхідну потужність у залежності від
швидкості ходу, густини речовини та, власне, необхідної кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений ком’пютером,
розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкціного підживлювача рослин

Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного підживлення рослин – економія та точність. За рахунок чого досягається максимальний результат:
• Підвищення ефективності підживлення завдяки прикореневому внесенню.
• Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• Зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• Можливість використання різних видів добрив.

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні фази. Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі
6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує
від ризиків, які має поверхневе обприскування (наприклад,
опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє
збільшити результативність підживлення.
Наш агрегат призначений для кореневого підживлення
як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме
рідкими добривами.

Як працює ін’єкційний підживлювач?

До металевої рами прикріплюються ін’єкційні колеса відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне
колесо оснащене голками, через які і відбувається вприскування добрив. Можливе заглиблення від 6 до 8 см. У
результаті ми отримуємо рівномірне внесення речовини
через кожні 13 см. відстань між рядами – від 25 см. Можна
збільшувати за рахунок того, що колеса знімаються та переміщуються.
Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити
витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

Наша компанія займається виготовленням, продажем та
введенням в експлуатацію ін’єкційних підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до
запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай,
тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантійну підтримку, а також проводимо консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!
За детальною інформацією звертайтесь
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»

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
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УСПІХ – РЕЗУЛЬТАТ ВАЖКОЇ ПРАЦІ
«Завтра о 5-й ранку їдеш. Інструкції у водія», –
так почався мій шлях в управлінні проєктами та логістиці.
Літом 2001 року я працював менеджером в компанії, яка
займалася вирощуванням сільськогосподарської продукції,
і відповідав за робочий стан техніки та ще мільйон інших
питань. В четвер пізно ввечері мені подзвонив Великий Бос
з повідомленням, що зранку маю їхати. В полі стали 3 комбайна під час жнив і о 5-й ранку за мною приїде машина
з шофером та грішми. Треба їхати до Олександрії, там купити 3 вали соломотрясу і терміново привезти їх десь на
поле під Сумами. Я був молодий і не знав корпоративних
правил. В приймальні заводу сиділи люди. Їх було багато і
дехто з них сидів не перший день. Я не знав, що саме потрібно робити задля отримання необхідних запчастин. Я
знав лише, що в полі працює на 3 комбайни менше, ніж
потрібно, а жнива закінчуються. В той день мене виганяли як з кабінетів, так і з виробничих ділянок. Зі скандалом,
нецензурною лайкою та погрозами. Рівно о 17:01 я їхав до
Сум з трьома необхідними запчастинами в багажнику. Тоді
я ще нічого не знав ні про управління проєктами, ані про
логістику або ланцюги постачання. Але вмів знаходити потрібних людей в потрібний час. Як потім виявилося, саме
це і є базовими принципами управління проєктами: якщо є
мета, то знайдеться і ресурс.
В управління проєктами, а пізніше і в світ корпоративної
логістики я прийшов у 2004 році. Я вже працював у потужній компанії, що займалася системною інтеграцією. Треба
було створити рішення для продуктів, за які відповідали
декілька менеджерів з різних департаментів. І знову треба
було об’єднати різних людей заради спільного результату.
В той же час вперше стикнувся з системами управління
для корпоративної логістики. Спеціалісти, які представляли програму, були настільки некомунікабельні та пихаті, що
викликали відразу водночас у клієнтів та у колег. І саме тоді
я прийняв рішення зайнятися логістичними програмами і
працювати над покращенням рівня логістичного сервісу
наших замовників.
Я працюю керівником компанії «Новітні індустріальні
рішення». Ми допомагаємо нашим клієнтам в покращенні
їхньої логістики.
Логістика – це галузь знань, пов’язана із зберіганням та
переміщенням продукції. Тобто, все, що ви привозите на
свій склад, зберігаєте в ньому та відвантажуєте з нього, і
є логістика. У неї існують сталі правила та закони. Завдяки
нашим знанням, ми досягали покращень по деяким показникам для наших клієнтів від 10% і до декількох разів.
За свою професійну кар’єру наша команда реалізувала
більше 200 проєктів для, приблизно, сотні клієнтів. Ми
спеціалізуємося на широкому спектрі задач: від простого
наведення порядку на складі до проєктування багатотисячних комплексів. Незмінною лишається головна задача
– зробити кожний сантиметр складської площі максимально ефективним.

30

Після 2014 року ми реалізували більше 50 проєктів,
і ось головні:
■ «ЛДК», Херсон (комплексна реорганізація,
модернізація складського комплексу).
■ «Техноторг», Миколаїв (впровадження системи
управління складом).
■ «Сандора», Миколаїв (поставка технологічного
обладнання, сервісна підтримка).
■ «Берта Плюс», Львів (концепт логістичного центру,
формування потреби в обладнанні).
■ «СТВ Груп», Харків (впровадження системи
управління складом).

В будь-яких перетвореннях існують два
важливих припущення:
■ неможливо покращити все і одразу;
■ в основі правильного функціонування чого завгодно
в бізнесі лежить правильний бізнес-процес. Все решта
просто росте зверху, як м’язи ростуть на кістках.
В наших проєктах ми пропонуємо визначити 3-5 критичних напрямки та зробити їх правильними. А потім поступово розповсюдити позитивний досвід на діяльність підприємства в цілому. Основа успіху будь-чого – це правильні
люди на правильних місцях і в правильний час. У мене не
було партнера з консалтингу. Сам я не дуже хотів займатися додатковим напрямком. Тому просто домовився про
співпрацю з прямим конкурентом, якого випадково зустрів
в вагоні Інтерсіті. Після того ми пропонували комплексне
рішення проблеми, яке розвивалося за класичною схемою:
■ Аналіз поточної ситуації.
■ Виявлення вузьких місць та пошук рішень.
■ Логістичний інжиніринг (створення схем внутрішньої
та зовнішньої логістики, створення віртуальної моделі).
■ Підбір відповідного програмного забезпечення та апаратної складової.
■ Реалізація проєкту та перехід до технічної підтримки.
Зараз до нас звертаються, здебільшого, з наступних причин:
■ Бурхливе зростання бізнесу. Необхідно підтягнути інфраструктуру до прийнятного рівня.
■ Сповільнення бізнесу – оптимізація інфраструктури.
■ Об’єднання бізнесів або створення додаткових. Необхідно вбудувати нові елементи в стару інфраструктуру.
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СУЧАСНІ РІШЕННЯ

За останні роки ми реалізували проєкти в різних напрямках: аудитів від закупівельної логістики, управління запасами,
автопоповнення, підтримки оптимального рівня, дистрибуції
до реконструкції та побудов нових об’єктів з комплексним оснащенням обладнанням та впровадженням систем управління.
Загалом, їх більше сотні в різних напрямках. Здебільшого в
Україні, але і в сусідніх країнах також.
Історія успіху. Реконструкція.
Замовник звернувся з пропозицією подивитися, чи можна щось додатково отримати зі старих складів. Компанія займається дистрибуцією продуктів харчування. Аналіз поточної
ситуації показав застарілість інфраструктури та невідповідність
сучасним вимогам до логістики. Замовнику була запропонована віртуальна модель та описані шляхи досягнення результату.
Замовник затвердив концепт і запропонував його реалізувати.
В результаті відбулися наступні зміни:
■ Створена модель роботи універсального логістичного комплексу, здатного працювати як на внутрішні задачі, так і обслуговувати зовнішніх клієнтів.
■ Замінена бетонна підлога відповідно вимогам навантажень та під використання висотної складської техніки.
■ Побудована автомобільна рампа, що дало змогу обслуговувати автомобілі різного класу.
■ Встановлено докове обладнання та перевантажувальні
платформи. Покращені температурні покажчики.
■ Встановлені стелажі висотного зберігання згідно розрахунків по плановій пропускній потужності логістичного
центру.
■ Запропонована висотна техніка. Використання сучасної
технології акумуляторів дозволило зекономити на побудові
відокремленого приміщення для зарядки батарей.
■ Впроваджена система управління складом та забезпечене
штрих-кодове обладнання.
■ Закуплені палетайзери та витратні матеріали. Їхнє використання компенсувало низьку якість доріг в регіоні і зменшило відсоток бою тари.
В результаті замовник отримав нові можливості для розвитку.
В 2019 році один з глобальних постачальників визнав нашого
замовника найкращим дистриб'ютором України.
Наш замовник отримав додаткові можливості для розвитку і
вміло скористався цим. Він надає логістичні послуги декільком
стороннім організаціям різного профілю і може легко адаптуватися до майже будь-яких вимог.
Від оновлення завжди позитивний ефект. Найважче – це наважитися та чітко для себе сформулювати кінцеву мету.
Олексій Гладишев,
керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»
newindustrialsolutions.com
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СЗФ-5400-V

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)

Скануй телефоном

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

4,9-6,5 га/год

9-12 км/год

5,4 м

2570 кг

40-80 мм

36 шт

від 85 к/с

65 кг

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
СІВАЛКА СЗФ?
— ЗБІЛЬШЕНИЙ БУНКЕР
— ДИСКИ З БОРОВМІСНОЇ СТАЛІ 3 мм
— ДВОРЯДНИЙ ПІДШИПНИК СОШНИКА
— ПОВІДКОВА ГРУПА НОВОГО ЗРАЗКА
— РАМА З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
— ПОСИЛЕНА ПРУЖИНА ДО 65 КГ
— ДРІБНОНАСІННЄВИЙ ВИСІВ
— ЗБІЛЬШЕНІ ОПОРНІ КОЛЕСА 12.4

СЗФ-4000-V

СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021,
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
Скануй телефоном

Дивись відео!
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ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

3,6-4,8 га/год

9-12 км/год

4м

1890 кг

40-80 мм

26 шт

від 80 к/с

65 кг

СЗФ-6000-V

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

СІВАЛКА ЗЕРНОВА (ВАРІАТОРНА)

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

5,4-7,2 га/год

9-12 км/год

6м

3100+480 кг

40-80 мм

40/80 шт

від 100 к/с

65 кг
Скануй телефоном

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
СЗФ-6000V?
— ВСІ ПЕРЕВАГИ СІВАЛОК СЗФ
+ ЗАГОРТАЧ І ПРИКАТКА В БАЗІ
+ ТРАНСПОРТНИЙ ПРИСТРІЙ —
ТАКОЖ В КОМПЛЕКТІ !

СЗФ-5400

СІВАЛКА ЗЕРНОВА (РЕДУКТОРНА)

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

Скануй телефоном

Дивись відео!
ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

5,4-7,2 га/год

9-12 км/год

6м

2900 кг

40-80 мм

40/80 шт

від 100 к/с

65 кг
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VENZA-8

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

сівалка пневматична точного висіву

Продуктивність

РОБОЧА
Робоча
швидкість
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
Ширина
захвату
ЗАХВАТУ

МАСА
Маса

ГЛИБИНА
Глибина
ЗАГОРТАННЯ
загортання

КІЛЬКІСТЬ
Кількість
рядків
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
Потужність
ТРАКТОРА
трактора

ТИСК
Тиск
НАсошник
СОШНИК
на

5.05
га/год

<10 км/год

5,6 м

1500 кг

<120 mm

8

> 100

120 кг

ПРОДУКТИВНІСТЬ

АНКЕРНА

ЧОМУ САМЕ
VENZA?
— ЗБІЛЬШЕНІ ТУКОВІ
І ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ
— РАМА З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 140 мм
— ПОСИЛЕНА ПРУЖИНА ДО 120 КГ
— КАРДАННИЙ ПРИВІД
ВИСІВАЮЧОГО АПАРАТУ
— ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ВИСІВУ
— ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ ОПЦІЯ

VENZA-6

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

сівалка пневматична
точного висіву

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
Ф
ФАВОРИТ2021,
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

АНКЕРНА

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
Скануй телефоном

Дивись відео!

ПродукПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
Робоча
ШВИДКІСТЬ
швидкість

ШИРИНА
Ширина
ЗАХВАТУ
захвату

МАСА
Маса

ГЛИБИНА
Глибина
ЗАГОРТАННЯ
загортання

КІЛЬКІСТЬ
Кількість
РЯДКІВ
рядків

ПОТУЖНІСТЬ
Потужність
ТРАКТОРА
трактора

ТИСК
Тиск
НАсошник
СОШНИК
на

4
га/год

<10 км/год

4,2 м

1200 кг

<180 mm

6

80

120-180 кг

тивність
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VENZA-8 PRO

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

сівалка пневматична точного висіву

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

до 5,05 га/год

до 10 км/год

5,6 м

2200 кг

10-120 мм

8 шт

від 120 к/с

120-180 кг

ЧОМУ САМЕ
VENZA
PRO?
— ЗБІЛЬШЕНІ ТУКОВІ
І ЗЕРНОВІ БУНКЕРИ
— ДИСКИ З БОРОВАНОЇ СТАЛІ 3 мм
— РАМА З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 140 мм
— ПОСИЛЕНА ПРУЖИНА ДО 180 КГ
— КАРДАННИЙ ПРИВІД
ВИСІВАЮЧОГО АПАРАТУ
— ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ВИСІВУ
— ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ ОПЦІЯ

ДИСКОВА

VENZA-6 PRO

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

сівалка пневматична
точного висіву

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФ
ФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДИСКОВА

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

Скануй телефоном

Дивись відео!

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

до 4 га/год

до 10 км/год

4,2 м

1900 кг

10-120 мм

6 шт

від 100 к/с

120-160 кг
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ВЕСНА-8

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

універсальна пневматична сівалка точного висіву
Скануй телефоном
ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

2-5 га/год

3,6-9 км/год

5,4 м

1280 кг

40-120 мм

8 шт

від 80 к/с

50-70 кг

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
ВЕСНА-6, 8?

ВЕСНА-6

— НАВІСНА ЛЕГКА СІВАЛКА
— РОЗТАШУВАННЯ ПРИВІДНИХ КОЛЕС
ВСЕРЕДИНІ АБО ЗОВНІ
— ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ
— ГІДРОФІКОВАНІ МАРКЕРИ
— ДВОКОНТУРНИЙ ПРИВІД
ВИСІВНОГО АПАРАТУ

сівалка пневматична
точного висіву

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
Ф
ФАВОРИТ2021,
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
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ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

2,3-3,8 га/год

3,6-9 км/год

4,2 м

1075 кг

40-120 мм

6 шт

від 80 к/с

50-70 кг

ВЕСНА-12

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

універсальна пневматична сівалка точного висіву

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

2-5 га/год

3,6-9 км/год

5,4 м

1550 кг

40-120 мм

12 шт

від 80 к/с

60-80 кг

Скануй телефоном

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
ВЕСНА-4, 12?

ВЕСНА-4

— НАВІСНА ЛЕГКА СІВАЛКА
— ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ
— ГІДРОФІКОВАНІ МАРКЕРИ
— ОПТИЧНІ ДАТЧИКИ ВИСІВУ
— ДВОКОНТУРНИЙ ПРИВІД
ВИСІВНОГО АПАРАТУ

сівалка пневматична
точного висіву

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ СІВАЛКИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021,
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ЗАГОРТАННЯ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

ТИСК
НА СОШНИК

1-2,52 - га/год

3,6-9 км/год

2,8 м

880 кг

40-120 мм

4 шт

від 35 к/с

30-40 кг
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NONIUS-5,6-06

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

культиватор із системою внесення рідких добрив

ЧОМУ САМЕ
NONIUS?
— ПАРАЛЕЛОГРАМНИЙ МЕХАНІЗМ

Скануй телефоном

БАК 800 л.

— ГРАФІТНІ ВТУЛКИ
— S-ПОДІБНА СТІЙКА EUROZZAPPA
— 150 ЛАПА EUROZZAPPA
— АТМОСФЕРНИЙ БАНДАЖ (ПРИКАТКА)

Дивись відео!

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОГО КУЛЬТИВАТОРА,
КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р.
Ф
ЗА ПРОМОКОДОМ ФАВОРИТ2021,
 АВОРИТ2021
ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР!

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??
(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

ПОДАРУНКОВИЙ НАБІР
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Ф
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КА

ФЛ І С

КА

РЮК

ЗАК

КНРФ 5,6-06

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

культиватор із системою внесення рідких добрив
Скануй телефоном

БАК 800 л.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

2,8-5,6 га/год

5-10 км/год

5,6 м

1460 кг

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

60-160 мм

8 шт

від 80 к/с

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
КНРФ?
— БРУС НИЗЬКОЛЕГОВАНА СТАЛЬ
— СЕКЦІЇ НА ПІДШИПНИКАХ
— РОБОЧІ ОРГАНИ З НАПЛАВКОЮ
САРМАЙТ
— ГРЯДИЛЬ 16 ММ
— АТМОСФЕРНИЙ БАНДАЖ (ПРИКАТКА)

КНРФ-5,6-04

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

культиватор із системою
внесення добрив

ДО КОЖНОГО КУЛЬТИВАТОРА, КУПЛЕНОГО ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ ФАВОРИТ2021,
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

5-10 км/год

5,6 м

900 кг

60-160 мм

8 шт

від 80 к/с

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??
(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
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БДФ-1,8

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

дискова борона навісна

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

1,8 м

820 кг

до 120 mm

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

14

> 60

ЧОМУ САМЕ
борона БДФ?
— НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
— ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
— ЦІЛЬНА СТІЙКА
— РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
— FKL ПІДШИПНИКИ
— СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

БДФ-2,4

дискова борона навісна

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФ
ФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
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ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

2,4 м

900 кг

до 150 mm

18

> 80

БДФ-2,4

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

дискова борона причіпна
Скануй телефоном

Дивись відео!

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

2,4 м

1100 кг

120 mm

18

> 80

БДФ-3,2

дискова борона причіпна

ЧОМУ САМЕ
борона БДФ?
— НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
— ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
— ЦІЛЬНА СТІЙКА
— РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
— FKL ПІДШИПНИКИ
— СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

Скануй телефоном

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

3,2 м

1650 кг

до 150 mm

24

> 90

Дивись відео!
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БДФ-4,0

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА

дискова борона причіпна
Скануй телефоном

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
борона БДФ?
— НАВІСНА АБО ПРИЧІПНА
— ДИСК 6 мм БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
— ЦІЛЬНА СТІЙКА
— РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
— FKL ПІДШИПНИКИ
— СПІРАЛЬНІ ТРУБИ ПРИКАТКИ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

4м

2150 кг

до 150 mm

30

> 180

БДФ-6,0

дискова борона причіпна

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОЇ БОРОНИ, КУПЛЕНОЇ
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФ
ФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

Скануй телефоном
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ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

6м

3250 кг

до 150 mm
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> 220

Дивись відео!

HUNTER - 6000

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПУСК

коток-подрібнювач

Скануй телефоном

ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
КОТКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

4,8-7,2 га/год

до 12 км/год

6м

1770/1890 кг

до 100 мм

3 шт

від 80 к/с

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
HUNTER?
— ШАХМАТНЕ РОЗТАШУВАННЯ НОЖІВ
— НОЖІ ДВОСТОРОННЬОЇ ЗАТОЧКИ
— БОР-СТАЛЬ НОЖІВ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
— ВОДОНАЛИВНИЙ
— РАМА - ЛЕГОВАНА СТАЛЬ
— FKL ПІДШИПНИКИ

KLEPPER-12

борона штригельна пружинна

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОГО КОТКА, КУПЛЕНОГО
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
ФАВОРИТ2021,
ФАВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ДЕ ЗАМОВИТИ
ЗАМОВИТИ??
ПРОДУКТИВНІСТЬ

РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

МАСА

16,8 га/год

5-10 км/год

12 м

1200 кг

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

>80

Скануй телефоном

Дивись відео!
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Скануй телефоном

ПЛУГИ-ЧИЗЕЛІ ШВИДКІСНІ
ПШК-3, ПШК-5, ПШК-6

Дивись відео!

ЧОМУ САМЕ
ПЛУГ ПШК?
— ВИСОКА ШВИДКІСТЬ
ОБРОБІТКУ
— РОБОЧІ ОРГАНИ З БОР-СТАЛІ
З КЛЕЙМОМ ЗАВОДУ
— ДВОСТОРОННЯ ЗАТОЧКА
— ЦІЛЬНА СТІЙКА
— ЗРІЗНІ БОЛТИ

ЯК ОТРИМАТИ
ПОДАРУНОК??
ПОДАРУНОК

ДО КОЖНОГО ПЛУГА, КУПЛЕНОГО
ДО 15.02.2021р. ЗА ПРОМОКОДОМ
 АВОРИТ2021 ОТРИМАЄТЕ ЕКСФ
ФАВОРИТ2021,
КЛЮЗИВНИЙ НАБІР (стор. 44).

ЯКА ЦІНА
ЦІНА??

(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD
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РОБОЧА
ШВИДКІСТЬ

ШИРИНА
ЗАХВАТУ

ГЛИБИНА
ОБРОБІТКУ

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

10 км/год

1,8 m

<300 mm

3

> 110

КІЛЬКІСТЬ
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
ТРАКТОРА

6

> 235

КІЛЬКІСТЬ
Кількість
рядків
РЯДКІВ

ПОТУЖНІСТЬ
Потужність
ТРАКТОРА
трактора

5

> 180

МАНІПУЛЯТОР
МНФ-1500

РОЗКИДАЧ ДОБРИВ
РДФ-3000

Скануй телефоном

до 1500 кг
навісний
може агрегатуватись разом з РДФ-1000

БАК 3000 л.
причіпний

Дивись відео!

РОЗКИДАЧ ДОБРИВ
РДФ-1000

Скануй телефоном

Дивись відео!

БАК 1000 л.
навісний
51

НЕ ПОТРІБЕН КАТАЛОГ?
КОЛИ ТИ ВОСТАННЄ ДАРУВАВ ЩОСЬ КОРИСНЕ ПРОСТО ТАК?
ПОДАРУЙ НАШ КАТАЛОГ ТОМУ, КОМУ ВІН ДІЙСНО ПОТРІБЕН !

ДЕ ЗАМОВИТИ?
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(067) 520-22-77

ЗА ТЕЛ.:
НА САЙТІ WWW.FAVORIT.LTD

