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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

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

Голд 320
(ФАО 320) F1
ДН Фієста
(ФАО 260) F1
ДН Аквозор
(ФАО 320) F1
Одеський 385 МВ
(ФАО 380) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА
СОНЯШНИКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На даний час є три технології вирощування:
Clearfield
Sumo
Класична
На погляд ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» використання ґрунтових гербіцидів при будь-якій технології є обов’язковою складовою. Найважливішим плюсом при цьому є те, що це дає
змогу не пригнічувати розвиток соняшника на початкових
етапах його розвитку (коли він найбільш уразливий) страховими гербіцидами, і дає можливість вносити страхові гербіциди на більш пізньому етапі - десь в середньому при 6-ти
парах справжніх листків у соняшника. Таким чином, вже сам
соняшник буде пригнічувати бур’яни, якщо і буде їх нова хвиля. Ба більше, як раз у фазі 6-ти справжніх листків соняшника
до його коренів кріпиться вовчок, і ми маємо можливість при
використанні технології Clearfield більш ефективно використати гербіциди імідозалінової групи. Звертаємо Вашу увагу, що при правильному використанні ґрунтових гербіцидів
найчастіше страхові гербіциди вже і не потрібні. За нашими
багаторічними дослідами прибавка урожаю при використанні ґрунтових гербіцидів досягає 30%.
Найефективніше - це внесення бакової суміші ґрунтових
гербіцидів з наступними діючими речовинами: 1. Метало
хлор (або пропізохлор чи ацетохлор) + 2. Прометрин (або
тербутилазін чи флурохлорідон).
На нашу думку, краще це робити після посіву до сходів
соняшника з нормою води 200-300 л/га, і краще вночі. Ще
одним фактором, який дозволяє очистити поле від бур’янів
(особливо від багаторічних) є внесення гліфосату, який можна використовувати замість передпосівної культивації (якщо
поле вирівняне), або додавати у бакову суміш з ґрунтовими
гербіцидами – тоді передпосівну культивацію потрібно робити за 7-10 днів до посіву, щоб встигли до внесення відрости
багаторічні бур’яни.

ні до вирощування по цій технології:
Потужний Беркана, який навіть у найнесприятливих умовах
зможе забезпечити середньостатистичну урожайність.
Пластичний Торук, який добре відгукується на всі агротехнічні прийоми і додаткові вкладення у вирощування.
Технологія Sumo.
Найдешевша і найпоширеніша технологія серед сільгоспвиробників. Недоліками є те, що спектр дії трибенурон-метилу
обмежений, і на багато бур’янів не діє. Під цю технологію ми
пропонуємо новий гібрид Анна+, який витримує до 50 грам
Гранстару на 1 га
Класична технологія.
Останнім часом з’явився ряд хімічних страхових препаратів,
які дозволяють сміливо використовувати цю технологію: Геліантекс, Челендж, Сальса.
Під цю технологію ми маємо на реалізацію два гібрида
одеської селекції: 1. Віват під інтенсивні технології. 2. Сучасник
- під низьковитратні технології з підвищеною стійкістю до зниження агрофону. І два нових гібрида власної селекції, внесених
до Державного реєстру придатних до поширення в Україні на
2021 рік: Фурор і Презент, інтенсивного типу, які мають надзвичайно високий потенціал урожайності. Головною відмінністю між цими гібридами є те, що Фурор більш стійкий до нових
рас вовчку, посухи і спеки, а Презент найбільш урожайний і з
рекордним вмістом олії (54%) серед усіх гібридів в Україні.
І на додаток підкреслюємо, що будь-який страховий гербіцид пригнічує культурну рослину і знижує урожайність,
особливо в несприятливі роки. Тому не забувайте про агротехнічні прийоми боротьби з бур’янами.

Технологія Clearfield.
На жаль, серед виробників поширена думка, що гербіциди
імідозалінової групи мають післядію на зернові. Але ж з нашого досвіду, якщо використовувати оригінальні препарати:
Євро-Лайтнінг, Євро-Лайтнінг+ або Каптора, розклад яких у
ґрунті в 2 рази швидше, ніж у генеричних препаратів, і сіяти
потім озимі з азотними добривами у нормі 100 кг/га – післядія
гербіцидів зводиться нанівець.
У портфоліо ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» є два гібриди, придатГібрид
Презент new
Фурор new

Особливості
стійкий до кореневих гнилей

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Сучасник

для низьковитратних технологій вирощування

Беркана new
Анна+
Мир

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

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
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стандарт

екстра

500
(80 000 - 1 т)

1600
(160 000 - 1 т)

2000
(160 000 - 1 т)

500
(80 000 - 1 т)

1400
(160 000 - 1 т)

1800
(160 000 - 1 т)

600

1400

1800

-

1800

1800

300
(50 000 - 1 т)

-

80 000 - 1 т

найвищий потенціал урожайності

Віват

Торук new

Вартість за 1 посівну одиницю (за 1 т)
економ

Сайти: agromir-ua.com • agromir-im.zakupka.com
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ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»

A1

(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

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

A1
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Весна з «МетеоЗахистом» красна

A1

І

Не лише весна, а й красне літо та осінь золота. Ви не залишитеся сам на сам зі спекою, посухою чи
зливою, коли вчасно потурбувалися про впевненість протягом усього аграрного сезону. Для багатьох
уже стало аксіомою, що від погодних викликів та негараздів потрібно застрахуватися заздалегідь.
Найпопулярніша в країні програма індексного страхування «МетеоЗахист» – це найвигідніше та водночас
найзручніше рішення практично для кожного господарства, яке співпрацює з компанією «Сингента».
Настала весна і настав час подбати про власну впевненість при вирощуванні основних культур.

«Сингента» є лідером не лише у сфері захисту рослин та
насіннєвого матеріалу, діяльність компанії спрямована
на надання своїм партнерам-агровиробникам широкого
спектра додаткових переваг і можливостей для їхнього
сталого розвитку. Чудовим прикладом цього є унікальний
проєкт індексного страхування «МетеоЗахист», який уже
шостий рік поспіль працює на користь українських агровиробників. І не просто працює, а кожного року б’є рекорди за популярністю, виплатами та можливостями, які він
надає виробникам.
ЛІДЕРСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ
Показовим можна назвати і минулий рік, який видався
вкрай складним з огляду як на погодні умови, так і інші
чинники. «Через серйозні та навіть аномальні погодні
виклики кількість страхових полісів з виплатами значно
перевищила наші очікування. Коли ми розробляли моделі
цього сезону, то прогнозували, що десь 20% анкет отримають страхові відшкодування, — констатує Роман Хрипко,
керівник напряму захисту від агрономічних ризиків, Східна Європа, компанія «Сингента». — А в результаті відшкодування отримали 39%... Якщо у 2019 році наші виплати
становили 44 млн грн, то у 2020-му вони склали майже
59 млн грн».
Дійсно, практично від самого старту програма
«МетеоЗахист» стала лідером за масштабами виплат у
сфері агрострахування в Україні. Фахівці зазначають:
якщо врахувати суму виплат на кількість застрахованих
площ, то в рамках цього одного проєкту виплачується,
напевне, в десять разів більше, аніж у сфері традиційного агрострахування в цілому. І ви можете бути впевнені,
що в разі настання страхового випадку, відшкодування
буде надане без тяганини й зволікань.
Розрахунок страхових виплат простий, прозорий та ефективний, не потребує огляду полів, довгих суперечливих
процедур тощо. Адже механізм дії програми базується на
моніторингу об’єктивних погодних індексів — визначених
показників температурного режиму та рівня зволоження в
найбільш важливі періоди вегетації тієї чи іншої культури.
Зараз у рамках програми компанії «Сингента» ви можете
застрахувати від несприятливих погодних факторів такі
провідні культури: соняшник, озиму пшеницю, кукурудзу,
ріпак, сою та ярий ячмінь.

В ПОТРІБНИЙ ЧАС І МІСЦЕ
В рамках базового пакета для кожної культури контролюються три основні індекси під час цвітіння та наливу зерна:
■ спека/надмірна кількість спекотних днів;
■ посуха/критичний брак вологи;
■ злива/надмірне зволоження.
Також виробник додатково може застрахувати свої посіви
від надмірних опадів і під час збирання. З огляду на зміну
клімату та погодні аномалії це стає актуальним фактично
для всіх регіонів. Так, у 2020 році частина Запорізької та
Одеської областей потерпала від рясних злив, локально
по господарствах найбільші виплати на Півдні України
були саме за надмірні опади. Хоча, звісно, основний масив відшкодувань був у Центральних та Східних регіонах
через брак вологи.
Достовірні дані. Заповнюючи анкету в системі «МетeоЗахист», ви обираєте сектор погодних даних (8×8 км)
та період, який збігається з фазою цвітіння/наливу зерна
або збирання культури. Система сформує граничні рівні
опадів та спеки, відповідно до яких буде розраховано
суму відшкодування після завершення страхового періоду. Слід зазначити, що «МетеоЗахист» забезпечує високий
рівень достовірності погодних показників завдяки співпраці зі швейцарським постачальником супутникових
даних MeteoBlue, який має надійну репутацію на світовому ринку метеорологічних послуг.
ВПЕВНЕНІСТЬ — СК ЛАДОВА УСПІХУ
Критерій для участі господарств у програмі теж чіткий і прозорий — визначений пакет продуктів від «Сингента» для вирощування тієї чи іншої культури. А застрахувати свої посіви
ви можете, починаючи зі 100 га площі. Компанія також максимально враховує умови роботи клієнтів, їхні технологічні
запити. Диверсифіковано і рівень покриття: ті агровиробники, які застосовують більш дорогу технологію, отримують
вищий рівень відшкодування на гектар, що може варіювати
від базового $20 до $70–80. Загалом приблизно половину
ризиків стосовно витрат на технологію від «Сингента», яку
використовує господарство, компанія бере на себе. Таким
чином, без зайвих витрат і зусиль ви отримуєте впевненість
у страховому захисті ваших посівів. А надійний захист — це
вдалі інвестиції у дальший розвиток і прибуток.

Більш детально ознайомитися з умовами участі у програмі «МетеоЗахист» та заповнити анкету ви можете за посиланням:
https://www.syngenta.ua/meteozahist-2021. До 15 квітня продовжується реєстрація анкет для зернових і ріпаку,
а для кукурудзи, соняшнику та сої – до 15 травня.
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ПОВЕРТАЄМО
ВПЕВНЕНІСТЬ

Консультаційний центр
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

0 800 500 449
www.syngenta.ua
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ВДАЛИЙ СТАРТ — ЗАПОРУКА ПЕРЕМОЖНОГО
ФІНІШУ
Пізня посушлива осінь гальмувала розвиток озимих культур та напрочуд тепла і дощова зима
дещо виправила стан посівів. Проте в умовах невисоких температур та вологого ґрунту рослини продовжували вегетацію, використовуючи незначну кількість азоту за браку фосфору. Отже, до
початку відновлення активної весняної вегетації рослини входять у край виснаженому стані. Слід
зауважити, що нітратний азот та сірка, внесені при посіві чи у грудні - січні, завдяки зимовим опадам значно промились у нижній шар ґрунту та стали недоступними для рослин. Недоступним залишається фосфор. Ці обставини надзвичайно негативно впливають на весняний розвиток рослин та
формування майбутнього урожаю і потребують весняного підживлення.
Щоб ефективно підживити рослини необхідно ретельно обстежити посіви та умовно розділити
їх на 3 категорії за станом розвитку рослин.
Посіви з густотою пагонів менше 600 шт. на
1 кв. м — низькопродуктивні.
Тож вони потребують першочергового підживлення до відновлення активної весняної
вегетації, щоб стимулювати кущіння протягом
більш тривалого періоду та забезпечити краще виживання пагонів. За рахунок цього можна
збільшити на 100-150 шт. продуктивних стебел
і підвищити врожайність на 20-25%. Ці посіви
потребують 50-60 кг д.р. азоту, а після стерневих попередників та соняшнику без деструкції
рослинних рештків — 70-80 кг д.р. При внесенні
добрив по мерзлоталому ґрунту або напередодні опадів краще застосовувати аміачну селітру
170-180 кг на 1 га фізичної ваги.
Більш ефективним для ранньовесняного підживлення озимої пшениці вважається КАС 32
чи КАС 28. Грубокраплисте обприскування КАС
в кількості 170-200 кг фізичної ваги з додаванням 200-300 г гумінових і фульвових кислот, що
містяться в гуматах калію, натрію, амонію - на
сьогодні найефективніше підживлення. Гумінові
кислоти — сильні стимулятори росту. Вони покращують засвоєння рослиною усіх елементів живлення, особливо фосфору, вивільняючи фосфорну кислоту з малорухомих фосфатів, покращують
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фізичні, хімічні, колоїдно-хімічні властивості ґрунту, створюють сприятливі умови для життєдіяльності мікроорганізмів, підвищують стійкість рослин до стресів, хвороб.
Середньопродуктивні посіви з густотою пагонів
800-1000 шт. на 1 кв. м і потенційною врожайністю 40 ц/га потребують меншої кількості азоту у
фазі кущіння. Строки його внесення можуть бути
пізнішими, уже після відновлення вегетації, і потребують 30-35 кг д.р. азоту. При внесенні азотних добрив по мерзлоталому ґрунту розкидачами
слід обмежитись аміачною селітрою у нормі 100 кг
на 1 га. За більш пізнього строку внесення твердих добрив більш ефективне внесення їх у ґрунт
сівалками по-Бузницькому, як тільки можна буде
зайти технікою в поле. Цей спосіб дозволяє разом з аміачною селітрою чи карбамідом вносити і
фосфорні добрива, якщо вони не вносились восени. Норми внесення аміачної селітри - 100-110 кг,
карбаміду - 80-100 кг, амофосу - 70-80 кг фізичної
ваги добрива.
Підживлення КАС слід виконувати грубокраплистим обприскуванням з розпилювачами з великими отворами у кількості 25-30 кг д.р. азоту або
80-90 кг КАС з додаванням 150-200 г гумінових
кислот.
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Високопродуктивні посіви з густотою пагонів понад 1000 шт. на 1 кв. м, у фазі кущіння, як правило,
азотного підживлення не потребують, аби не провокувати надмірного загущення посівів непродуктивними пагонами, інтенсивний винос вологи
і поживних речовин, не створювати сприятливих
умов для масових грибкових захворювань.
Окремої уваги заслуговує забезпечення рослин
фосфором.
Внесений восени у різний спосіб фосфор залишився у недоступній (на кислих ґрунтах) і малодоступній (на карбонатних ґрунтах) формах і може
бути використаний рослинами за певних умов. Закріплені у ґрунті фосфати все ж будуть вивільняти
фосфорну кислоту під впливом фосфоромобілізуючих бактерій та гумінових кислот гумусу чи внесених гуматів.

Проте фосфор у ґрунті малорухомий і може активно споживатись рослинами лише за умов вологого та теплого ґрунту температурою більше 10ºС.
Фосфор - ключовий елемент для рослин на початку їх розвитку. З його допомогою рослини отримують, переміщують та накопичують енергію
для забезпечення усіх життєвих процесів у рослинному організмі. У співвідношенні N:Р:К в початковій формі розвитку рослин фосфор домінує
- 1:2:1 відповідно. Отже, забезпечення рослин
доступним фосфором навіть у невеликих дозах
значно активує усі процеси життєдіяльності рослин, стимулюючи інтенсивний розвиток кореневої
системи та її поглинаючої властивості.
Довготривалий період виснажливого осінньо-зимового розвитку змусив рослини перебувати у стресовому стані, витрачаючи накопичені
цукри та енергію на збереження своєї життєдіяльності. Для виведення з такого депресивного стану
необхідно їх забезпечити незамінними L-амінокислотами. Це дозволить рослинам не витрачати
синтезовані амінокислоти на утворення антистресових білків, а використати їх на утворення білків

ростових. Готові амінокислоти, внесені зовні, вони
можуть використати на синтез антистресових білків.
У фазі кущіння рослини потребують багато таких
елементів як магній, сірка, марганець і цинк. Зважаючи на низький вміст доступних цих елементів
у ґрунті, задовольнити потребу рослин ними можливо за рахунок листкових підживлень мікродобривами з високим вмістом цих елементів як, наприклад у добривах «НАНОВІТ» компанії «Агровіт
Груп» (Польща — Україна). Досвідом доведені
добрі результати підживлення озимої пшениці у
фазі кущіння таким складом цих добрив:
Нановіт фосфорний 1 л + Нановіт моно цинк 1 л
+ Нановіт Аміно Макс 0.2 л + сульфат магнію 3 кг
+ карбамід до 10 кг з природним полісахаридним
прилипачем Липосам 0.2 л.
Елементний склад мікродобрив:
Нановіт фосфорний (г/л): N - 62, Р2О5 - 411, В - 7,
Zn - 7, амінокислоти - 34
Нановіт моно Цинк: N - 72, S - 48, Zn - 102, амінокислоти - 37.0
Нановіт Аміно Макс: амінокислоти - 403, полісахариди - 1,15, фітогормони - 0.12, N - 19,6, Р2О5
- 11.5, К2О - 12.7, MgO - 1.15, S - 0.09, В - 0.12, Cu 0.17, Fe - 0.12, Mn - 0.23, Mo - 0.07, Zn - 0.23, Sі - 0.05,
Co - 0.05.
Сульфат магнію: MgO - 17,5%, SO3 - 35% (пакування - мішок 25 кг).
Таким чином, забезпечення рослин азотом,
фосфором, калієм, сіркою, магнієм, мікроелементами та амінокислотами забезпечить інтенсивний розвиток рослин у фазі кущення та
створить умови для підвищення продуктивності
рослин у наступній фазі розвитку.
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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.

A1

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
16

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

«Агро1», №3 (62),березень 2021 р.

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

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

17

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

«Агро1», №3 (62), березень 2021 р.

БЕЗПЕКА. ОХОРОНА
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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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БУДУЄМО АНГАРИ МАЙЖЕ 30 РОКІВ!

A1

На початку 2000-х років аграрний сектор
України почав розвиватися особливо стрімкими темпами. У сільському господарстві
активно впроваджувалися нові технології,
почала зростати врожайність сільгоспкультур, а з ними – посилюватися вимоги до
інфраструктурного забезпечення агрокомпаній.
-Вже тоді чимало фермерів зрозуміли, що
отримати високий валовий врожай – це
лише половина справи. Не менш важливо
правильно з ним повестися після збирання
– очистити, підсушити і мати змогу певний час притримати у господарстві. Якщо
у вас є де зберігати зерно хоча б впродовж
трьох-чотирьох місяців після жнив, ви вже «на коні», оскільки
не мусите поспішати збутися його з рук… Маєте змогу перевести дух, подумати, обрати покупця, поторгуватися щодо ціни
продажу або ж прийняти рішення поки що нічого не продавати.
Тобто, у вас є можливість для маневру. Саме тому серед наших
клієнтів з кожним роком зростає частка невеликих фермерських господарств, - розповідає директор Sunward-Ukraine Валерій
Дрюк.
Дійсно, як особливо красномовно демонструє нинішній сезон,
продаж вирощеного зерна «з-під комбайна» і реалізація його у
зимовий чи весняний період року – це дві дуже великі різниці.
Мова йде про сотні доларів різниці на кожній тонні збіжжя, і
про істотне підвищення рентабельності вирощування сільгоспкультур буквально на рівному місці.
Втім, не зовсім «на рівному місці». Адже спочатку потрібно потурбуватися про інфраструктуру господарства і створити умови
для нормального зберігання хоча б кількох сотень, а ще краще
- кількох тисяч тонн зерна.
У зв’язку з цим пригадується наша розмова з керівником відносно невеликого господарства на Черкащині, керівник якого
з гордістю вказав на новенький самохідний обприскувач. Мовляв, знаєте звідки у нас взявся: збудували сховище, притримали
до березня кукурудзу і на різницю в ціні придбали ось це диво
техніки!
До речі, і такі обприскувачі, а також сівалки, трактори і комбайни в зимовий період краще зберігати не на усіх вітрах і
снігах, а у тих таки ангарах чи хоча б під навісами. Це істотно
продовжує термін їх безпроблемної експлуатації і, як заведено казати, здешевлює вартість володіння технікою. Чимало
клієнтів Sunward-Ukraine використовують
ангари універсальним способом: до січня
місяця тримають у них зерно, а після його
продажу – заганяють туди техніку до весни.
-Звісно, що теоретично найкращим рішенням для зберігання великих обсягів
зерна є спорудження сучасних високотехнологічних зерносховищ з металевими силосами. Проте це дуже дорога інвестиція,
яку можуть собі дозволити великі заможні
агрокомпанії. До того ж, таке рішення під-
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ходить далеко не для всіх. Наприклад, для вже згадуваних
невеликих господарств, площею до 1000-1500 гектарів це
просто недоцільно з економічної та організаційної точки
зору. Більш розумним рішенням в такому разі, безумовно, є
спорудження добротного металевого безкаркасного ангару. Таким способом можна зберігати сотні і тисячі тонн
збіжжя аж до періоду найвищих цін на зерно у квітні-травні, вклавши помірні інвестиції, - зазначає Валерій Дрюк.
Саме такі рішення обирають сьогодні чимало фермерів,
проте перед початком їх реалізації у них виникають очевидні побоювання. Адже вітчизняний ринок устаткування та
послуг і досі не можна назвати стабільним. За спорудження
об’єктів інфраструктури незрідка беруться компанії-одноденки, котрі головним інструментом конкуренції вбачають… демпінг.
-Знаєте, у цій виробничій сфері, як і в багатьох інших, існують речі, на яких просто не можна заощаджувати: ані
в плані технічних вимог, визначених законодавством, ані в
плані звичайного здорового глузду. Ми часто беремо участь
у тендерах, і трапляється так, що їх виграють компанії,
які пропонують неправдоподібно низьку вартість реалізації проекту. Я раніше не міг зрозуміти: як це їм вдається,
адже ми самі безліч разів усе прораховували і бачили, що
дешевше ну в принципі не можна, інакше нова конструкція
автоматично буде аварійно небезпечною. Як згодом з’ясувалося, секрети такої «оптимізації» дуже прості: заощадити на якості та товщині металу, на оцинкуванні, на кріпленнях, коротше кажучи, збудувати «солом’яну хатку», як
у казці про трьох поросят. А тоді ми чуємо про те, що там
завалився ангар, чи там… Це неприпустимо в принципі і ми
ніколи б собі не дозволили заради заробітку пропонувати
клієнтові очевидно нестійку будівлю, - наголошує директор
Sunward-Ukraine.
Сьогодні для виготовлення металоконструкцій SunwardUkraine використовується винятково якісний метал, найчастіше словацького виробництва. Причому обов’язково – з
товщиною оцинкування, котра відповідає суворим світовим стандартам.
Завдяки цьому, а також суворому дотриманню американських стандартів виробництва, усі споруди компанії з
Дніпра не завдають клопотів своїм власникам і ефективно
виконують свої функції.
-За роки своєї роботи ми вже реалізували понад 1000

проектів різного ступеню складності. Це і ангари
для зберігання сільгосппродукції, різноманітні склади і приміщення для техніки. Якщо говорити власне
про зерносховища, то ці об’єкти можуть мати різні
розміри. Так, одним з найпопулярніших варіантів є
безкаркасний ангар 30х15, який вміщує до 1000 тонн
зерна – істотно більше, аніж схожі типові об’єкти на
ринку. Це досягається завдяки підвищеній жорсткості
бортів конструкції, що дає змогу не просто зберігати
зерно насипом на підлозі, а громадити його вздовж
бортів на висоту до 2 метрів, - пояснює керівник
Sunward-Ukraine.
Звісна річ, що перевірена конструкція, яка цілковито відповідає міжнародним стандартам, ніколи не підведе і володіє посиленим запасом міцності. Тим більш,
що типовість конструкції дає змогу обійтися без тривалого створення і затвердження проекту, базуючись
на наявних техумовах.
-За звичайних умов, якщо у нас є в наявності метал,
спорудження безкаркасного ангару займає від 10 до 14
днів. Впродовж багатьох років роботи ми напрацювали величезний досвід і сформували постійний високопрофесійний колектив. Нам не потрібно десь шукати
чи наймати працівників, оскільки на підприємстві
трудиться «обойма» справжніх професіоналів, багато
з яких працює по 15-20 років поспіль, - розповідає Валерій Дрюк.
На завершення нашої розмови директор SunwardUkraine радить вітчизняним фермерам переконатися у перевагах самостійного зберігання вирощеного
врожаю та запрошує до взаємовигідної співпраці.
Адже у такі сезони, як нинішній, інвестиції у безкаркасний ангар для зберігання зерна окуповуються буквально відразу ж.
- Також, з цього року ми з партнерами впроваджуємо технологію холодного оцинкування металлу Zinga
Metall, що дає змогу відновлювати вже існуюче покриття, яке піддалося корозії протягом експлуатації,
або наносити його на непокритий метал для збільшення строку експлуатації конструкцій.
Так що всі замовники можуть звертатися для відновлення або вдосконалення антикорозійного покриття своїх металевих конструкцій.

SUNWARD-UKRAINE: МИ ЗНАЄМО, ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШІ ГРОШІ !
050-366-20-20

097-121-20-20
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«AgroOne»: потужний старт сезону

від редакції

У лютому 2021 року команда «AgroOne» взяла активну інформаційну участь у провідних аграрних виставках-форумах: «АгроТехСервіс», «Зернові технології»,
«Агропром-2021», «Фермер-2021»
Серед відвідувачів масштабних агрозаходів було
розповсюджено більше 15000 примірників лютневого
випуску з рекламними матеріалами понад 100 компаній та весь додатковий тираж видання. Нам дуже
приємні численні слова подяки від агровиробників за
цікаві публікації та актуальні рекламні пропозиції. А
рекламодавці відзначають нашу активну продуктивну
роботу як на різного роду агрозаходах, так і в мережевих ресурсах.

Користуючись нагодою, хочемо запросити на наш популярний рекламно-інформаційний майданчик www.
agroone.info. Тут Ви можете знайти цікаві Вам товари
чи послуги, викласти своє оголошення/пропозицію для
широкого загалу, представити усі продукти/послуги у
профілі фірми.

Читайте у березневому номері журналу «АgroONE»
•Мистецтво бути першими! Директор Sunward-Ukraine
Валерій Дрюк розповідає, завдяки чому компанія займає чільні
місця на ринку безкаркасних ангарів та зерносховищ.
•Ольга Бабаянц, докторка біологічних наук, завідувачка
відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС відповідає на
питання читачів.
•Соняшник: як зібрати рекордний врожай за посушливих
умов.
•Микола Іванчук, член-кор. МАККНС: соя основного та пожнивного посіву на крапельному зрошуванні.
•Унікальний проект індексного страхування «МетеоЗахист» від компанії "Сингента".
•Нут як відповідь на зміни клімату
•Вплив добрив на продуктивність соняшнику в умовах степу півдня України.
•Вирощуємо полбу з думкою про здоров’я нації.
•Леонід Фадєєв, к.т.н.: споживча цінність й агротехнології
вирощування квасолі.
•Стартові добрива: як зробити правильний вибір.
•Справжній сепаратор заради якості зерна.
•Ключовий цифровий тренд для агросектору України-2021.
•Ключові тренди 2021-24 рр. в управлінні ланцюжками постачання.
•Самовільне зайняття земельної ділянки: юридичні аспекти та наслідки.
•Роман з аграріями: риси до портрету міністра.
•Конференція FreeFARM: живлення рослин та інноваційні
агротехнологічні рішення.
•Стисло про головне: спеціалізовані виставки «АгроТехСервіс» і «Будівництво в цивільному та аграрному секторах».

І хочемо також висловити велику подяку всім організаторам агрозаходів, і особливо виставки «Зернові Технології», за відмінне їх проведення.
Дякуємо нашим партнерам, агровиробникам за активну участь та зацікавленість у спів
праці. Бажаємо всім здоров'я, успіху та гарних врожаїв!
З повагою, команда «AgroOne»
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ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

виробляє:

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

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

Додаток до журналу«AgroONE» «Aгро 1», «Агро 1 – Полтава», «Агро 1 Кропивницький», «Агро 1 - Дніпро», «Агро 1 - Запоріжжя», «Агро 1 - Житомир»,
«Агро 1 - Одеса», «Агро 1 - Івано-Франківськ», «Агро 1 - Миколаїв»,
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