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СОРТ, ВОЛОГА, ТЕПЛО, ЖИВЛЕННЯ І ЗАХИСТ — ЕЛЕМЕНТИ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН.
ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКА?
За останні 20 років площі посівів соняшника в
Україні збільшились у 3.7 разів до понад 6 млн га
проти 1.6 млн га на кінець минулого століття.
Проте урожайність його зросла лише на 2025%, з 17.5 до 20 ц/га. І це на тлі копіткої роботи
вітчизняних і зарубіжних селекціонерів, які вивели
низку високопродуктивних сортів і гібридів з потенційною урожайністю понад 45 ц/га. Але чому
українські аграрії на родючих ґрунтах у відносно
помірних кліматичних умовах не можуть досягти і половини потенційної урожайності? Думаю,
що ми замало приділяємо уваги технології вирощування цієї культури, враховуючи фізіологічні
потреби рослин у факторах їх життя і розвитку.
Як відомо, соняшник - економічно вигідна культура,
адже, навіть не прикладаючи великих зусиль, мож-

Волога

Завідувач відділом апробації та впровадження
Миколаївського Інституту АП Хомяк Н.П. заклав дослідницькі посіви п’яти гібридів соняшника фірми
АМГ «Магроселект» у короткоротаційній п’ятипільній системі у сівозміні з 20% насиченням соняшником у 2007-2008 роках. Для аналізу впливу факторів

на отримати урожайність 15 ц/га і отримати
чималий прибуток. А тому ще рідкість застосування інтенсивних технологій його вирощування.
Та й аграрна наука глибоко не вивчила фізіологічні
властивості соняшника, його вимог до факторів
впливу на його розвиток, систему управління розвитку рослини у різних умовах. Ми часто чуємо,
що на результати продуктивності впливають
виключно такі фактори як погода — сприятлива чи несприятлива, дощі чи, навпаки, посуха, забур’яненість та зараження хворобами, шкідниками
тощо. Це справедливо. Але чому ми не розглядаємо
проблему не окремо за якимось одним елементом,
а впливом усіх факторів як системи. Спробуємо
визначити вплив на урожайність соняшника різних факторів.

вологи і тепла візьмемо гібрид Дрофа, який показав найкращі результати продуктивності. У 2007 році
урожайність була 36 ц/га, а у 2008 році - лише 20 ц/га.
Що ж вплинуло на таку різницю у продуктивності
гібриду?
Якщо оцінювати умови вирощування взагалі, то
вони майже не відрізнялись. Внесено добрив в оби-

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

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net
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два роки N60P60К60. Сумарна кількість опадів за вегетаційний період у 2007 році була 127.7 мм, а у 2008
— 122.6 мм. А що в деталях? На момент посівів 27
квітня 2007 року і 16 квітня 2008 року запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту були 96.1
мм, в т.ч. у горизонті 00-40 см - 45.4 мм у 2007 році
та 116 мм і 68 мм, відповідно, у 2008 році. Тобто на
15 і 20 мм більше, ніж роком раніше (див. табл.1).
До початку цвітіння у 2007 році випало 53.5 мм
опадів, а в 2008 році - 37.5 мм., в т.ч. у 2-й і 3-й декадах 0 мм. Запаси вологи у шарі ґрунту 00-20 см були
відсутні, а у шарі 21-30 см було всього 6.8 мм вологи. У цей період 2007 року запаси вологи у горизонті
00-30 см були 29.4 мм і рівномірно розподілені на
всю глибину шару. Таким чином, не зважаючи на
значне забезпечення вологою рослин у 2008 році,
у критичну фазу цвітіння виявився дефіцит вологи у
найпродуктивнішому шарі ґрунту 00-30 см, в якому
розміщується найбільша частина кореневої маси.
При цьому у шарі ґрунту нижче 30 см було майже
50 мм води. Дефіцит вологи у верхньому горизонті
у критичну фазу розвитку цвітіння негативно вплинув на запилення квіток та формування зернівок
у кошику. 2007 рік характеризувався рівномірним
забезпеченням рослин вологою по всьому метро-

вому горизонту, завдяки чому волога була доступна
до усієї кореневої маси та у повній мірі забезпечувала у ній потребу рослин, що позитивно вплинуло
на запилення та формування зернівок, збільшення
потенціалу урожайності.

Динаміка запасів ґрунтової вологи

Таблиця 1

2007

Шар ґрунту, см

Запаси вологи,
мм

2008

Шар ґрунту, см

Запаси вологи,
мм

Запаси вологи,
+/- 2008 р. до
2007 р., мм

Посів
27.04.2007

00-10

5,3

Посів
16.04.2008

00-10

10,7

+ 5,4

11-20

12,3

11-20

16,3

+4

21-30

12,6

21-30

16,9

+ 4,3

31-40

15,2

31-40

16,9

+ 1,7

41-60

15,7

41-60

18,7

+3

61-80

15,7

61-80

18,7

+3

81-100

16,3

81-100

17,8

+ 1,5

00-100

96,1

00-100

11,6

+ 19,9

7,4

Фаза 12 листків
07.06.2007

Початок цвітіння
28.06.2007

Фаза 12 листків
00-10

0

00-10

7,4

11-20

7

29.05.2008

11-20

15

8

21-30

10,2

21-30

15,9

7,5

31-40

11,1

31-40

16,1

5

41-60

11,1

41-60

16,1

5

61-80

12

61-80

16,1

5
3,4

81-100

12

81-100

15,4

00-100

63,4

00-100

102

00-10

8,5

Початок цвітіння

00-10

0

-8,5

26.06.2008

11-20

10,2

11-20

0

-10,2

21-30-

10,7

21-30

6,8

-3,9

31-40

9,2

21-40

14,3

5,1

41-60

9,8

41-60

15

5,2

61-80

10

61-80

15

5

81-100

10

81-100

10

0

00-100

68,4

00-100

61,1

-7,9
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Динаміка опадів у 2007-2008 рр., мм
Періоди(декади)

2007 рік (мм)

2008 рік(мм)

Таблиця 2

2008 до 2007 (+/-) (мм)

10-20.05

0,8

1,5

0,7

21-30.05

1,8

15

13,2

01 -10.06

5

21

16

11-20.06

6

0

-6

21-30.06

39,9

0

-39,9

Початок цвітіння

53,5

37,5

-16

01-10.07 масове цвітіння

5,2

17,1

11,9

Всього

58,7

54,6

-4,1
41

11-20.07

10

51

21-30.07

10

13

3

Фізіологічна стиглість

76,7

118,6

47,9

01.10.08

0

0

47,9

11-20.08

46

0

-46

21-30.08

3

4

1

Всього

127,7

122,6

-5,1

Тепло
Cума активних температур за вегетаційний період
2007 року склала 2304ºС, а у 2008 році - 2198ºС, не
дивлячись на те, що період вегетації був довшим на
11 днів. Як відомо, оптимальна температура для розвитку соняшника знаходиться у межах 25-27ºС.
Фотосинтез починається при температурі 20ºС і
призупиняється при температурі 30ºС. Тож температурний режим має великий вплив на розвиток та
продуктивність рослин.
Прослідкуємо динаміку температур у вегетаційні періоди 2007 і 2008 років, щоб визначити, який
вплив вони мали на розвиток і продуктивність соняшника (таб.3).
Від сходів до фази 12 листків (10 червня) у 2007

році середня температура була 22.7ºС, що близько
до оптимальної. За цих умов активно розвивалась
коренева система, надземна вегетативна маса рослин та відбулось закладання максимальної кількості
квіток на кошик. У 2008 році у цей період температурний режим був незадовільний. Середня температура становила 15.9ºС, що майже на 10ºС нижче
оптимальної. Коливання температур було від 12.2
до 18.5ºС. Низькі температури негативно вплинули
на розвиток рослин. У холодному перезволоженому
ґрунті формувалась менша коренева система, малодоступними були елементи живлення, закладалась
менша кількість квіток на кошик. Випаданя значних
опадів (52.1 мм) у фазі цвітіння до повної стиглості
не вплинуло на збільшення урожайності.

Вплив температур на урожайність соняшника
гібриду Дрофа АМГ «Магроселект», 2007-2008 рр.
Періоди (декади)

Середня
температура,
2007, ºС

Таблиця 3

Сума температур, 2007,
ºС

Сума температур, 2008,
ºС

Середня
температура,
2008, ºС

01-10.05

0

0

12,2

122

11-20.05

19,7

19,7

15,5

155

24,9

249

17,5

175

23,5

235

18,5

185

11-20.06

24,8

248

21,5

215

21-30.06

22,9

289

23,1

231

Всього

23,16

1044

18,2

923

Початок цвітіння

23,2

232

21,9

219

11-20.07

26,2

262

23,1

231

21-31.07

27,2

272

24,1

265

01-10.08

24,2

242

22,6

226

21-30.05

Повна стиглість
11-20.08

25,2

252

27,4

274

Цвітіння повна стиглість

25,2

1260

20,25

1275

Всього

8

2304

2198
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Чи все залежить від насіння?
Нерідко представники різних насінницьких
компаній наперебій вихваляють свої гібриди, як
і водиться в ринкових умовах, та наводять аргументи (у які інколи починаєш вірити), що саме
насіння визначає майбутню урожайність і економічну вигоду господарства.
Аби не бути голословним, що такі твердження
некоректні, звернемось до результатів досліджень продуктивності гібридів компанії ТМ «Піонер» у рівних агрокліматичних умовах чотирьох
сусідних господарств за запровадженими у них
агротехнологіями.
Висівали всього 18 гібридів у трьох господарствах Казанківського району і одному - Березнегуватського. У порівнянні видно, що в кожному
окремо взятому господарстві урожайність між
гібридами коливалась від 43 ц/га до 27,6 ц/га
в ТОВ «Новосілля»; від 35.2 до 13.8 ц/га у ПП
«Агротех» Казанківського району і від 22 до
13.37 ц/га у ФГ «Єнісей» Березнегуватського
району. Середня урожайність усіх гібридів у ТОВ
«Новосілля» склала 34.3 ц/га, у ПП «Агротех» 24.8 ц/га, і ФГ «Єнісей» - 17.25 ц/га. Слід зауважити, що і тип ґрунту і строки посіву і кількість
опадів у квітні-вересні у всіх господарствах були
26-30 мм, але одні і тіж гібриди показали різну
врожайність
Для прикладу:
Гібрид ПR 64А15 у ТОВ «Новосілля» - 43.11 ц/га,
у ПП «Агротех» - 29.9 ц/га, у ФГ «Єнісей» - 18.9 ц/га.
То що ж вплинуло на такі різні показники урожайності одних і тих же гібридів, в одних і тих
же умовах вирощування. Мабуть на результати
вплинули не лише потенційна продуктивність
гібридів, як одного з найважливіших елементів
урожайності, а й у технології вирощування як
цілісної системи окремих її елементів, як то: під-

НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

готовка ґрунту, збалансованість системи живлення, боротьба з бур’янами та хворобами тощо.
Наприклад, в ТОВ «Новосілля» було застосоване глибоке розпушування ґрунту, що дозволило
забезпечити проникнення опадів у більш глибокі
шари ґрунту, утримання вологи у кореневмісному горизонті, покращення газообміну та активність ґрунтової біоти.
Підготовка ґрунту дискуванням, що застосовувалось в інших господарствах, окрім мульчування поверхневого шару інших позитивних
результатів не дає. Адже вода проникає лише
на глибину обробітку ґрунту та затримується
плужною підошвою (переущільнений ґрунт).
Глибоке розпушування ґрунту дозволяє внести
добрива на глибину обробки у горизонт розміщення кореневої системи, а за мінімального
обробітку добрива потрапляють на незначну
глибину та погано засвоюються рослинами. То
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ж у ТОВ «Новосілля» внесення 80 кг азоту показало більшу ефективність ніж внесення 90 кг
азоту та 96 кг фосфору за мінімального обробітку ґрунту близько до поверхні у ПП «Агротех».
В обидвах господарствах застосували мікроелементні підживлення, що позитивно вплинуло на
урожайність порівняно з іншими господарствами. Система захисту рослин у цих господарствах
була різною. У ТОВ «Новосілля» застосовувався
фунгіцид, що зменшило втрати урожаю від хвороб на відміну від ПП «Агротех», де застосували гербіцид, який безумовно викликав стрес та
зниження урожайності. Отже, оцінювати ефективність вирощування кожної культури потрібно
не за окремими елементами, а за усім комплексом взаємопов’язаних елементів агротехнології,
починаючи з підготовки ґрунту, вибору насіння,
боротьби з хворобами, шкідниками та бур’янами,
вологозбереження.

Рис 1. Коренева система соняшника
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Деякі висновки
На урожайність впливає вибір сорту чи гібриду, толерантного до умов конкретного господарства та строків вегетації. Обробіток
ґрунту повинен враховувати вимогу соняшника до його глибокого розпушування, що забезпечує проникнення коренів рослини у нижні
горизонти ґрунту. Це може бути: оранка, глибоке розпушування, вертикальний обробіток,
Strip-Till, зрілий No-Till. Але всяка система
обробітку повина забезпечити внесення фосфору та інших елементів у кореневмісний горизонт. Слід не лише знати, скільки споживає
соняшник елементів живлення, а й необхідну
кількість внесення їх для збалансованості разом з доступними формами у ґрунті та загальними потребами рослин. Для формування урожаю 30 ц/га соняшник споживає 170 кг азоту, 80 кг
фосфору, 380 кг калію, 70 кг сірки, 45 кг магнію,
а також 200 г бору, 150 г цинку, 100 г марган-

НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

цю, 60 г міді й т.д. Отже, потребу в елементах
живлення і джерела їх надходження потрібно
оптимізувати внесенням з добривами.
Соняшник потребує великої кількості води.
Його транспіраційний коефіцієнт 630 л на 1 кг
сухої речовини. Споживає він за вегетаційний
період від 400 до 600 мм води. Тож технологія вирощування повина включати заходи, що
покращують водопроникнення та водоутримання вологи у ґрунті, захист поверхні ґрунту від надмірного випаровування вологи. Це
може бути: збереження рослинних рештків
на поверхні, мульча, посів покривних культур
у міжряддях тощо. Важливо врахувати температурний режим та вибір сортів і гібридів з вегетаційними строками, посів насіння
у підготовлений теплий ґрунт. Забезпечити
інтенсивний ріст листкової поверхні та вибрати густоту стояння рослин таку, щоб
площа листкової поверхні рослини була в 4
рази більшою від площі поверхні ґрунту під
нею. Захист рослин від хвороб, шкідників та
забур’яненості мають чи не найбільший вплив
на продуктивність рослин. Якщо фунгіциди
і інсектициди не приносять великої шкоди
рослинам, то гербіциди викликають у соняшника великий затяжний стрес, що суттєво
знижує продуктивність рослин. Швидко вивести рослину зі стресового стану можна внесенням антистресових препаратів і перш за
все - амінокислотних. Не потрібно нехтувати
листковими підживленнями рослин у фазі 4-5
листків фосфором, цинком, сіркою, магнієм та
амінокислотами, так як і перед цвітінням, комплексом мікроелементів, у тому числі 200 г бору.
Іванчук М.Д.
член-кор. МАККНС
(050) 604-11-45
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Поліуретанове футерування елеваторного
обладнання – на що треба звернути увагу

A1

Сезон ремонтних робіт на елеваторах у розпалі, бо ж треба встигнути до збирання перших зернових. І одним з перших
завдань, яке ставлять елеваторники, є ремонт самопливного обладнання.
Наше підприємство, НВП «Форполімер», більше десяти років займається виготовленням поліуретану та поліуретановим
футеруванням елеваторного обладнання, тож з практики знаємо, на що треба звернути увагу при замовленні поліуретанового футерування.

По-перше, зверніть увагу на сам матеріал. Його якість ви можете перевірити
самотужки: гострим предметом проведіть по поверхні матеріалу. На якісному
матеріалі навіть сліду не залишиться, а
на неякісному може зійти стружка.
По-друге, треба визначитись з товщиною захисного шару поліуретану, а також
з методом його нанесення на поверхню
обладнання.
Товщина захисного шару поліуретану
залежить від обсягу зерна, що буде проходити за рік, за п’ять років. Від цього
показника залежить термін роботи обладнання. Наприклад, для самопливного
обладнання діаметром 200 мм ми радимо захисний шар поліуретану 4,0 мм, а
вже для обладнання діаметрами 350-400 мм
ми пропонуємо Замовникам шар поліуретану 6,0 мм.
По-третє, визначитись потрібно з методом нанесення
поліуретонового футерування. Фахівцями «Форполімера»
розроблено кілька методів нанесення захисного шару поліуретану й залежать вони від того, де буде встановлено цей
захисний шар, яке саме зерно буде транспортуватись і яким
буде температурний режим. Це важливо тому, що, наприклад,
зерно соняшнику може налипати на поверхню й уповільнювати швидкість потоку зерна, або ви плануєте футерувати дно
конвеєра, який буде транспортувати гарячий шрот, або ж ви
будете транспортувати тільки кукурудзу.
Далі розглянемо методи футерування й визначимось, що
вам краще підходить.
Поліуретанове футерування вкладками в труби, сектори,
перехідні патрубки
Такий метод зручний для футерування стандартизованого
обладнання. Але він не підійде елеваторам з самопливним
обладнанням індивідуального виготовлення та обладнанням,
підібраним від різних виробників. Цей метод не рекомендований елеваторам, що спеціалізуються на зберіганні та переробці соняшнику. Правильне положення поліуретанової
вкладки в металевій трубі – вільне, тому що при нагріванні
поліуретан подовжується до 1%, а якщо вкладка стоїть у металевій трубі щільно, то при нагріванні вона піде хвилями й
протреться.
Є ще два нюанси: при встановленні поліуретанових вкладок у труби не повинно бути надлишкових «порожків», зерно
повинно рухатись по рівній поверхні та, що дуже важливо,
якщо ви вже почали футерувати маршрут, то його потрібно
виконати по всій довжині.
Приклад правильного встановлення поліуретанових вкладок:
Для навантаженого обладнання, наприклад, секторів, перехідних патрубків та вводів НВП «Форполімер» розробив і
впровадив у виробництво обладнання з потовщеними стінками для більш тривалого терміну експлуатації.

ТОВ НВП «Форполімер»
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Поліуретанове футерування методом гарячої адгезії
Такий метод рекомендується для
особливо навантажених ділянок. Поліуретан щільно прилягає до металевої поверхні обладнання й повністю
повторює його внутрішню форму, закриває гострі кути та виступи, що запобігає травмуванню зерна. Щільне
прилягання поліуретану до металевої
поверхні дозволяє уникнути дії теплового лінійного розширення. Підрив
поліуретану при цьому виключений.
Такий метод футерування був успішно
застосований на елеваторах компанії
«Кернел», «Епіцентр К», «ТІС-Міндобрива». Ми рекомендуємо цей метод
елеваторам, що спеціалізуються на олійних культурах або елеваторам з великими обсягами перевалки. Ще одна перевага цього методу – помилки при монтажі
обладнання тут виключені, та й зберігання та транспортування такого обладнання не потребує додаткових витрат.
Футерування обладнання листовим поліуретаном, армованим просіяно-витяжною сіткою
Цей метод уперше був використаний у 1985 році й довго
вважався передовим. Цей метод і зараз успішно використовується для футерування самопливів квадратного перетину,
дна конвеєрів, головок норій. Тонкощі виробництва таких
листів полягають у тому, що листи сітки вирівнюються й заливаються поліуретаном. Але поверхневий шар поліуретану
контролювати важко, положення сітки щодо поверхні листа
змінюється в межах від 1 до 4 мм. Внаслідок цього робоча
поверхня поліуретану має значно меншу товщину й швидко
зтирається.
Як альтернативу армуванню сіткою ми пропонуємо поліуретан, що армований технічною тканиною. Такий футеровочний матеріал схожий на гумові стрічки, якими ще років
із п’ять тому закривали протерті труби, але на противагу гумі,
поліуретан значно стійкіший до стирання. Шар поліуретану
нормується по всій поверхні листа і при нагріванні не змінює
своїх розмірів.
Технологи НВП «Форполімер» також розробили поліуретан
для футерування дна конвеєрів та виготовлення шкребків з
низьким коефіцієнтом тертя - для того, щоб не збільшувати
навантаження на електроприводи.
Проте, який би метод поліуретанового футерування ви не
вибрали, воно повинно бути! Нагадуємо ще раз: якість і надійність поліуретанового футерування залежить від трьох
складових – це якість матеріалу, правильно підібраний метод
футерування й правильний монтаж. Тоді ви збережете зерно
від травмування, а ваше обладнання служитиме вам довго й
забезпечуватиме прибутки.
Лариса Ткаченко,
комерційний директор ТОВ НВП «Форполімер»

(098) 793-93-15

www.forpolimer.com.ua
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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
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• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси
• соломорізки
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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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ТОВ «ДИЗЕЛЬАПАРАТУРА» - ПРАЦЮЄМО ПОНАД 25 РОКІВ! A
Надаємо послуги з:
Реставрації, відновлення, підвищення ресурсу служби
деталей і механізмів у різних галузях промисловості і в
сільському господарстві;
виготовлення, ремонт, відновлення будь-яких необхідних
виробів, деталей, включаючи дрібні партії;
капітальний ремонт дизельних паливних насосів (ТНВД) і
форсунок всіх систем.

1

Ми маємо свої виробничі площі, оснащені сучасними
верстатами і обладнанням:
Паливний цех
Балансувальна ділянка
Ремонтний цех
Електроцех
Зварювальний цех
Ливарний цех
СТО

Підприємство з багаторічним досвідом роботи - це гарантія надійності, вміння вижити в будь-якій ситуації, де нововведення поєднуються з традиціями, і, перш за все - це турбота про інтереси ЗАМОВНИКА! Наші фахівці мають високий рівень
кваліфікації, проводиться постійна атестація у фірмі BOSCH, що дозволяє проводити ремонт високотехнологічних сучасних
паливних систем, у тому числі Common Rail.

Запрошуємо до співпраці як кінцевих споживачів, так і дилерів.

Олександр Миколайович 095-383-55-50 097-579-38-01 Микола Петрович 050-917-98-88 098-121-36-54
Анатолій Вікторович (паливний цех) 095-593-91-75 067-894-55-13 Руслан Володимирович (механічний цех) 050-015-50-60
sushkodizel@i.ua dizelaparatura.com.ua sushkodizel.prom.ua м. Каховка, ул.Мелітопольска 15
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ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ

ОЧИМА КЛІЕНТІВ
Бабенко Андрій Павлович
Головний інженер ТОВ «Любимівка», с. Любимівка,
Дніпропетровська обл.
Вітаємо Вас, Андрію Павловичу. Розкажіть, Чому Ваш вибір зупинився саме на бороні
будь ласка про те, як виникла ідея придбан- АЯКС?
ня шлейфової борони і під які задачі вона
купувалася?
Головними параметрами була надійність рами
та кількість шлейфів. У конкурентів були бороІдея виникла торік. І в лютому поточного ро- ни з 10-12 рядами шлейфів, а у АЯКС – 16.
ку ми вирішили придбати агрегат шириною 15
метрів. Головна задача даної машини – це за- Рама у цього виробника однозначно зроблена
криття вологи (як по зябі, так і по осінній куль- найнадійнішим чином. Я був на заводі у Днітивації) з подальшим якісним вирівнюванням прі і спостерігав, як виробляються металоконполя та розбиття комів по пахотній зябі.
струкції, відбувається посилення металевими
сотами всередині. Навіть візуально вона поДуже цікаво аграріям, чому для виконан- тужніша від інших виробників. Про це каже й
ня таких завдань вибрали саме шлейфову вага борони – наша 15-метрова важить майборону?
же 6 тонн. Взагалі, борона виглядає та працює, як якісний європейський агрегат.
Раніше ми намагалися виконати цю роботу за
допомогою пружинних або зубових борін. Проте, зі зменшенням кількості опадів та через вивітрювання ґрунту "вікно часу" для застосування таких агрегатів дуже звузилось, і, попрацювавши 2-3 дні, ми вертали ці машини назад, бо
вони вже не справлялися. Таким чином, ми
були вимушені шукати нові варіанти для вирішення цих завдань і після детальних досліджень зупинилися на шлейфовій бороні від
АЯКС АГРО.
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7, 9, 11, 15, 21 М

Скажіть, які ви використовуєте трактори для шлейфовою бороною АЯКС-15, а як інженер, я можу рекомендувати цей агрегат з
агрегатування з боронани
АЯКС, які витрати палива тощо?
технічної точки зору.
Цієї весни ми вже опрацювали близько 800 гектарів за 5 днів. Трактори – 320-сильні, швидкість
роботи в середньому 12 км/год. Витрати палива
– до 3,5 літрів на гектар. Таким чином, шлейфові
борони по всіх параметрах – швидкості та якості
обробки, економії – показують набагато кращий
результат, ніж зубові так звані «зебри» або пружинні борони.

Які ще фактори, окрім якості продукції, бралися до уваги при виборі даної
борони?

Окрім технічних характеристик важливу роль
зіграло те, що це український агрегат, вироблений з європейським підходом до якості.
Ми вже раніше купували продукцію АЯКС
АГРО та завжди можемо розраховувати на
Загалом наші агрономи повністю задоволені ви- якісне обслуговування техніки та виконання
сокою якістю виконання поставлених завдань
гарантійних зобов’язань.

АЯКС АСОРТИМЕНТ
РОТАЦІЙНІ БОРОНИ
- ширина захвату - 3, 4, 6, 9, 12, 18 метрів
- підшипники SKF (Італія)
- посилені стійки
- закриття вологи, руйнація кірки, видалення бур’янів, насичення азотом
КОТКИ-ПОДРІБНЮВАЧІ
- ножі глибиною 100 мм зі сталі 65Г
- маса 1900 кг
- двохрядні поворотні підшипники - захист
від виламування
- метизи М12, клас міцності 10,9

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77
Дзвони зараз!
agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com
Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

www.agroone.info
• e-mail: та
agroone@ukr.net
• т.: (067)
513-20-35
БЕЗКОШТОВНО розміщуй
продавай свій товар
на сайті:
AGROONE.INFO т.:(067) 513-20-35
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71107, Запорізька обл., м.Бердянськ, Халтуріна, 2-А

+38 (067) 612-00-66

+38 (067) 612-02-26

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ
FLORA CORN
Кукурудзянi жниварки Flora Corn безвідмовно забезпечують процес збирання з мiнiмальними
втратами, першокласно подрібнюють листостебельну масу та здійснюють рівномірну подачу
качанів кукурудзи в похилу камеру вашого комбайну.
ОСОБЛИВOCTI:

ПЕРЕВАГИ:

Повна гарантія 2 роки з виїздом фахівців.
Високая швидкість збирання - до 12 км/год.
Низькі втрати зерна (не більше ніж 0,2%).
Міцна легка рама жниварки (гарантія 7 років).
Полегшені металеві носки, які набагато міцніші
пластикових

На руслах жниварки розміщені механізми управління шириною каналів, що регулюють самі пластини каналів під різні
розміри стебла кукурудзи прямо з кабіни комбайна.
Центральний привід жниварки розміщений у масляній
ваннi, яка не потребує обслуговування. У ній також розташовані сопла для зниження надмірного тиску при роботі жниварки. За рахунок повної герметичності ванни, у привiдну
частину не потрапляе бруд і рослинна маса.
На руслах жниварки встановлені вальці з п’ятьма ребрами високої якості, які забезпечують ефективне проминання
і транспортування стебел. Проста конструкція вальців не
потребує обслуговування і заточування лез, як на вальцях з
ножами.
У приводі русел розміщені саморегульовані натягувачі
зірочок та ланцюгів, які самоочищаються.
Швидкість обертання редуктора подрібнювача складає
2700 обертів на хвилину. Його розміщення в зоні видавлювання качанів дозволяе якісно подрібнювати все стебло пiд
самий корінь і перетворювати його на мульчу, яка перегниває
за одну зиму. Не потрібно додатково проходити дискатором,
що значно зменшує витрати. Висока швидкість обертання
валів виключае намотування листостебельноï маси.
Подаючий шнек якісно забезпечує безперервний потік
рослинної маси в похилу камеру комбайну і повне завантаження зернозбиральних комбайнів.

БЕЗРЯДКОВА СОНЯШНИКОВА ЖНИВАРКА
SUNFLORO SHAFT
ОСОБЛИВОСТІ ЖНИВАРКИ SUNFLORO SHAFT:

Жниварка обладнана протягуючим валом, завдання якого
дотягувати стебло соняшнику, тобто максимально наблизити
корзинку соняшнику під зріз і скоротити кількість стебла, яка
потрапляє в комбайн, тим самим зменшуючи засміченість готової продукції.
Наступне призначення валу - відкидання зайвої рослинної
маси (бур’янів).
Лотки (ліфтери) жниварки збільшені в довжину з 1400 до
1820 мм, що дозволяє збирати високорослі сорти соняшнику
з мiнiмальними втратами за рахунок виключення передчасного обсипання насіння з кошика на ґрунт, після нахилення
стебла відвідним щитком. Ще лотки жниварки мають регулювання ширини каналу у діапазоні з 25 до 60 мм, що дозволяє
збирати рослини з будь-якою товщиною стебла.
Через збільшення ширини ліфтера (на 70 мм) скоротились
втрати за рахунок меншої кількості проміжків між лотками,
куди зазвичай зсипається насіння соняшника.
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СОЄВА ПРИСТАВКА ETTARO (FLEX),
призначена для збирання соï та гороху,
монтується на жниварку зернового комбайну

A1

ПЕРЕВАГИ ПРИСТРОЮ ETTARO:

Пристрій для збирання соï та гороху автоматично копіює
рельєф у поперечному напрямку на заданій висоті зрізу
завдяки плаваючому брусу і лапам, які встановлені на днищі
корпусу.
Висота зрізу регулюється вiд 25 до 100 мм.
Приставка забезпечує якісне збирання врожаю з найменшими втратами та допомагає економити від 200 до 400 кг
зернобобових на 1 га, у порівнянні з зерновою жниваркою,
яка має жорсткий брус.
Пристрій для збирання сої застосовується до жниварок
імпортного та вітчизняного виробництва з шириною захвату
від 6 до 11 м.
Вартість приставки менша вартості соєвих жниварок та не
поступається продуктивністю, що дає можливість додатково
економити гроші.
Монтаж соєвої приставки дуже простий і не вимагає розбирання різального апарату зернової жниварки, не потребує
зрізання боковин жниварки.
На пристрої ETTARO використовується планетарний

привід ножа Schumacher, який збільшує частоту і якість зрізу
та зменшує вібрацію на відміну від приводу МКШ, який використовується на імпортних приставках.

РIПАКОВИЙ СТІЛ RAPE FIORE
ідеальне рішення для ефективного збирання ріпаку,
яке дає можливість економити Ваші гроші та час
Конструктивні особливості приставки дозволяють збирати рiпаковi культури всiх сортів з найменшими втратами. Завдяки унікальнiй конструкції рами виключається прогин столу. Використання рiпакового столу виробництва компанії SUNFLOROMASH дає можливість значно знизити втрати культури (до
30%) у порівнянні з традиційним збиранням за допомогою прямоточної жниварки комбайну, та ефективне за будь-яких погодних умов. Це досягається завдяки ряду конструкторських особливостей, які вигідно
відрізняють наш пристрій RAPEFIORE вiд продукції iншіх вітчизняних та іноземних виробників.
ПЕРЕВАГИ РІПАКОВОГО СТОЛА RAPE FIORE:

Активні бокові розділювачі стола нахилені на 7 градусів
вперед відносно комбайну. Це дозволяє виключити опір маси
на жниварку і значно зменшити обсипання культури перед
захватом равномірним розсіченням маси.
Використовується планетарний привід ножа Schumacher,
який значно зменшує вагу виробу і збільшує частоту різання
з 450 до 960 подвійних ходів ножа за хвилину.
Конструкція (рама) ріпакового стола марки RapeFiore стала більш жорсткою завдяки використанню гнутого профілю
листового металу поперечних ребер жорсткості з високоміцної та полегшеної марки сталi.
Відсутність гідравліки і трансмісійної передачі полегшують
обслуговування та знижують масу рiпакового стола.
Бічний дільник рапсового стола складається з двох активних ножів, а не з одного. Подвійний сегмент на бічному
дільнику в парі з двома активними ножами забезпечує якісний зріз рослини за рахунок підвищеної частоти зрізу. Така
конструкція дозволяє усунути розгойдування пристосування
і зменшити вібрацію. Немає необхідності встановлювати на

ріпаковий стіл електричного або гідравлічного дільника,
оскільки швидкості зрізу бічних ножів вистачає з запасом,
незалежно від стану рослини.

НАША ПЕРЕВАГА - ЦЕ ПОЄДНАННЯ ДОСВІДУ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННI ПРОДУКЦІЇ
sunfloromash.com
sales@sunfloromash.com
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ЯКІСТЬ
У ПРІОРИТЕТІ
Обприскування — процес складний. Його ефективність залежить від багатьох умов: технічного рівня обприскувача, якості внесених препаратів, погоди. Утім, найсуттєвіший вплив
на результат має правильний підбір розпилювача — з урахуванням вологості й температури повітря, швидкості вітру
та внесення добрива.
Є велика кількість типів розпилювачів: щілинні, інжекторні,
компактні, двоструменеві. Проаналізуємо особливості кожного з них і на що передусім варто звертати увагу.

Щілинні або плоскоструменеві — розпилюють великі
й середні краплини (110–120°), що за збільшення тиску
стають дрібнішими. Такі краплини ідеально вкривають поверхню рослин, проте практично не потрапляють у середину стеблостою. Працювати з таким типом розпилювача
можна тільки за ідеальних погодних умов, коли швидкість
вітру не перевищує 2 м/с (оскільки є високий ризик, що
вітер віднесе краплини і вони оминуть рослину). Температура повітря має бути не вищою за +18…+20°С. Щоправда,
всередині рослинного масиву вона дещо вища. Тому часто розпилені з невисокою швидкістю маленькі краплини,
опинившись у повітряному потоці, просто випаровуються.
Інжекторні — забезпечують однорідне розпилення
великих крапель, збагачених повітрям. Такі краплини
рухаються з більшою швидкістю, їх не відносить вітер
(препарати можна вносити за швидкості вітру до 8 м/с).
Потрапляючи на рослину, краплини розбиваються й розносять препарат по її поверхні, навіть під листки. Рекомендовано працювати з тиском 5–7 атм за температури
повітря до +25°С (таким чином зменшуються втрати рідини внаслідок випаровування). Ціна таких розпилювачів
вища у порівнянні з щілинними, оскільки вони складніші
у виробництві. Утім, можливість оптимального внесення
розчинів й отриманий внаслідок такого обприскування
результат варті витрачених коштів. Тобто, якщо вам потрібно вносити добриво не лише на поверхню рослини,
а й у стеблостій, а разом із цим знизити втрати рідини
від вітру та температури, тоді інжекторний розпилювач —
оптимальне рішення.
Компактні — це інжекторні розпилювачі меншого розміру. Завдяки своїм характеристикам — можливості працювати з меншим тиском (2–6 атм) і за швидкості вітру до
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Правильно підібраний розпилювач
служитиме в рази довше й забезпечить
оптимальніше внесення розчинів

A1

6 м/с — цей тип розпилювачів часто застосовують у комплектації нових обприскувачів. Менший розмір розпилювача, у порівнянні зі звичайним інжекторним, комфортніший
(послаблює вплив механічних пошкоджень). Щоправда,
саме ця опція знижує швидкість руху крапель, отже, й препарат має гірші можливості потрапити на стеблостій.
Двофакельний або двоструменевий інжекторний розпилювач — найкращий варіант, якщо ефективність контактних
компонентів добрива має бути максимальною (особливо
під час обприскування овочевих культур чи, наприклад,
злакових від фузаріозу). Через наявність двох факелів
розпилення розмір крапель став меншим (у порівнянні з
однофакельними розпилювачами). Це підвищує ризик віднесення вітром чи випаровування рідини. Рекомендований
тиск для оптимального розміру краплин — 2,5–3,5 атм. Утім,
попри цей недолік, двоструменевий розпилювач має багато переваг: обприскування рослини з усіх боків під різними кутами, зокрема, й у важкодоступних місцях, рівномірне вкриття, що дуже важливо для внесення контактних
добрив.
Компанія Agroplast пропонує кожен з вище описаних розпилювачів, ще й у варіації з керамічними вставками. Такі розпилювачі працюватимуть у 4 рази довше. У такому разі вища
ціна — в середньому у 2,5 раза — є виправданою. Щоб досягти
найвищої ефективності роботи, важливо дотримуватися
таких умов: висока якість і рівень очищення води, що проходитиме через розпилювач (використання додаткової фільтрації
— міжсекційних фільтрів) і регулярний догляд (чищення, промивання розпилювачів).
Варто пам’ятати, що на одному обприскувачі мають бути
встановлені розпилювачі одного типу і кольору/номера й одного виробника (розпилювачі одного кольору, але різних типів,
можуть дати різний розмір краплин). Колір/номер розпилювача відповідає стандарту ISO і показує вилив, який видає той
чи інший розпилювач. Що більший номер, то більша витрата
води й більший розмір краплин за однакового тиску в різних
типів розпилювачів. Звертайте також увагу на наявність
сертифікатів якості продукції — це гарантія того, що розпилювач пройшов лабораторні дослідження й норма виливу
відповідає заявленій у специфікації. Ураховуючи всі ці умови й
рекомендації, ви можете підібрати розпилювач саме під свої
потреби.
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Читайте у травневому номері «АgroONE»
від редакції

Секрети поліуретанового футерування елеваторів
розкриває комерційний директор ТОВ НВП «Форполімер» Лариса Ткаченко
Ефективна боротьба з томатною мінуючою міллю.
Сучасні підходи до застосування гербіцидів на кукурудзі.
Успішні практичні схеми застосування ЗЗР на сої.
Сучасні рішення в захисті озимої пшениці.
Система азотного живлення цариці полів.
Правильне налаштування та регулювання обприскувачів.
Критерії вибору устаткування для паралельного водіння.
Переваги відновлювального землеробства у порівнянні з традиційним та органічним.
Застосування технології Фадєєва на вкрай засміченому матеріалі.
Використання високобілкового шроту в тваринницькій галузі.
Індустрія альтернативних білків та українські перспективи у цьому сегменті.
Особливості використання та розпорядження ділянками, розташованими у масиві земельних угідь.
Про це та багато чого іншого читайте у травневому випуску «AgroOne». Кращі науковці й практики готові
надати пораду чи рекомендацію, поділитися глибокими знаннями й досвідом. Оформляйте підписку на комплект журналу «AgroOne» та газету "АГРО 1". Адже таким чином зростають можливості публікувати ще більше цікавої, корисної та достовірної інформації. Інформації, яка потрібна саме Вам, оскільки Ваші пропозиції та
побажання лежать в основі нашої редакційної політики. Пишіть, телефонуйте, підписуйтесь – ми завжди Вам
раді та готові до співпраці!
ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Корнієнко Наталя Вікторівна

МІЖНАРОДНИЙ

ПРОЕКТ

р/р UA203266100000026004053231376 в МФ Приват Банк м. Миколаїв МФО 326610
54017, м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-б, оф. 401, код ЄДРПОУ 3000120469
e-mail: agroone@ukr.net
тел./факс: +38 (067) 513 20 35 +38 (099) 350 05 62
ПЛАТНИК:

РАХУНОК- ФАКТ УРА № 1
№
1

від «________» _______________________ 2021 р.

Назва

Сума, грн.

Передплата на журнал «АgroONE» та газету «Агро 1»:

430, 00

– Передплата на півроку

860, 00

– Передплата на рік
Всього без ПДВ
ПДВ

Без ПДВ

Сума до сплати
Сума до сплати: ________________________________________________________________________________грн._________коп.
(прописом)
Постачальник: ____________________________
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Питання: У деяких агрохімічних компаніях чув,
що весною на посівах озимих пшениці, ячменю,
ріпаку буде багатий розвиток кореневих гнилей.
Кажуть, що будуть повністю знищені частки
посівів. Це дійсно так? (Херсонська обл., Віктор
Петрович, агроном).

Відповідь. За нашими даними, базуючись на
власних спостереженнях, можу відповісти, що це
не зовсім так. Так, вже встановлено, що на полях
озимини навесні буде значна кількість шкідливих
комах, які не були реалізованими у осінні часи.
Готуватися до їх знищення потрібно вже зараз.
Готуйте інсектициди та спостерігайте за льотом та пересуванням по ґрунту шкідників. Стосовно наявності бур’янів, ситуації будуть дуже
різні в залежності від територіального розміщення. Щодо розвитку кореневих гнилей та
випрівання сходів. Ситуації різняться у різних
регіонах. На півдні серед кореневих гнилей на
пшениці спостерігали від 2 до 5% розвитку ризоктоніозу на 3–6 рослинах на 15 м2. Кількість
незначна. Подекуди відмічені осередки снігової
плісняви, але лише у низинах, де стоїть вода
та ще є залишки снігу. Основні масиви поки не
показують проблематику. Посіви озимої пшениці
на південному заході виглядають добре, особливих застережень не відмічено. Є деякі масиви
озимої пшениці, які мають пожовтілі листя.
Аналізом встановлено, що причиною пожовтіння може бути загущеність посіву. Норма висіву
на таких посівах коливається від 4.7 до 5.5
млн насінин/га. Ячмінь озимий голозерний дуже
добре розвинутий, є одиничні масиви з початком
розвитку темно-бурого гельмінтоспоріозу. Для
збереження посівів пшениці фунгіцидні обробки
можливо застосовувати у фазу кущення, якщо
є патологічні об’єкти. Ячмінь, особливо плівчастий, потребує фунгіцидного захисту. Обробки
можливо проводити за середньої добової температури від +7°С і вище. Для усіх озимих посівів
є слушним додати рострегулятори, адже за
великої кількості опадів добрива, які були внесені
протягом осінньої вегетації, частково могли
вимитися. Зверніть на це увагу.

від редакції

Бабаянц Ольга, докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології
СГІ-НЦНС, дійсна членкиня Національної спілки журналістів України, тележурналістка, міжнародна
незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів
Питання: За зиму та початок весни випало
досить опадів у вигляді снігу та подекуди з
дощами. Посів пшениці у другій декаді жовтня
був у сухий ґрунт, опади були рясні наприкінці
листопада. Сходи отримали на початку грудня.
Розвивалися сходи повільно, але під сніг пішли
на появі третього листочка. Зараз посіви пожовтіли та живі. У нас є перспективи щодо врожаю
за таких умов? (Миколаївська обл., ФГ, Леонід
Сергійович, фермер).

Відповідь. На мій погляд, Ви вийшли на весну
досить непогано. Дещо застережень. Я вважаю,
що цього року є перспектива отримання дуже
приємного врожаю. Багато факторів надають
нам таку можливість. Після танення снігу подивіться на рослини візуально та зробіть викопки
10-20 рослин з корінням. Рослини викопуйте
по діагоналі та посередині. Якщо не побачите згнилих рослин або мертвих листочків та
пошкоджених пагонів, а коренева система буде
міцна і без коричневих плям, все буде добре. Якщо
будуть сумніви щодо розвитку рослин, можете
звернутися до моєї лабораторії, зателефонувавши на номер (050) 316-68-99. Фахівці проведуть
аналітичну роботу та за отримання результатів нададуть Вам необхідну фахову допомогу.

Ми були й будемо поруч
з Вами – і для Вас!

Ç ëþáîâ'þ êîìàíäà æóðíàëó

Оформити передплату на комплект журнал
«Agroone» + газета «АГРО 1» можна через будьяке відділення Укрпошти – наш передплатний
індекс 86876. Також це можна зробити онлайн
на сайті журналу www.agroone.info. Якщо у Вас є
пропозиція, порада або нові ідеї, звертайтеся до
редакції за телефонами (067) 513-20-35,
(099) 350-05-62 або електронною поштою
agroone@ukr.net.
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