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Єдиний завод-виробник в Україні 
Рідких Комплексних Добрив за 
технологією кислотного синтезу.

МАРКА РКД
BlauPhos NP 10:34
BlauPhos NPK 5:20:5
BlauPhos NP 8:24
BlauPhos NPK 6:16:16
BlauPhos NPK 3:18:18
BlauPhos NP(S) 8:16+(4S)

РКД за кислотною технологією  - є не сумішшю, 
а однорідним комплексом, синтезованим в 
єдиному технологічному циклі.Тому з певністю 
можна стверджувати, що ефективне добриво у 
кожній краплі BlauPhos 

За консультаціями та з питань придбання звертатися:
          +38 095 560 08 74 або +38 050 719 00 48, +38 050 719 98 08 

ТОВ “УТК  ХимАльянс ” запрошує Вас відвідати 33 міжнародну
агропромислову виставку «Агро-2021» що проходитиме в 

м. Київ з 08.06.2021 р. по 11.06.2021 р.
Наші представники будуть раді Вас бачити на стенді F 29.1 і надати

Вам інформацію та консультацію по продукції BlauPhos . 
До зустрічі на виставці!
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АГРОТЕХНОЛОГІЯ 1 – АГРОБІОКОМПЛЕКСНА (АБК™) ТЕХНОЛОГІЯ
Щоб відповідати критеріям першої технології в Україні, чи в 

усьому світі, ми почали свою історію виробництва органічних і ком-
плексних препаратів 30 грудня 1994 року разом з академіком В. Ку-
харем та 1997 року - з академіком З. Грицаєнко. Не будемо приводити 
десятки тисяч дослідів, тисячу патентів та НОУ-ХАУ від десятків 
українських вчених та практиків - фахівців своїх справ, приведемо 
їх вплив на приклади врожайності та прибавок, яких ми досягали з 
допомогою освоєних старих і нових агрохімікатів та технологій їх 
застосування, які допомогали досягати за попередні роки і які, ми 
впевнені, разом зі старими та новими аграріями ми досягнемо і знач-
но кращі.

Навіть чорноземні ґрунти з великим вмістом поживних елементів 
виснажуються в процесі інтенсивного землеробства. У таких умовах 
отримати високий і якісний урожай допомагає додаткове піджив-
лення - органічні і мінеральні добрива. При виборі мінерального 
живлення потрібно враховувати не тільки склад, але і форму (фізич-
ний стан) препарату. Слід розібратися в його перевагах. По-своєму 
кожен препарат може бути і корисний, і шкідливий рослині в різних 
випадках. Але мало знати давнє правило, відкрите ще Парацельсом 
- все є отрута і все є ліки. Тільки доза робить ліки отрутою і от-
руту - ліками. Потрібно ще й враховувати умови зростання кожної 
культури і мету її вирощування - на товар або на насіння. Якщо ми 
наведемо сотні прикладів отримання великих прибавок і ще біль-
шої окупності вкладених коштів, це ще не означає, що і в будь-яких 
інших випадках це повториться - результати можуть бути гірше, але 
можуть бути і краще - все залежить і від конкретного аграрія, і від 
порівняння - з чим порівнювати - з контролем, з аналогами, з сусід-
ським невідомим варіантом? І умови в сільському господарстві - ка-
тегорія непостійна. Важливо знати одне: для високоякісних урожаїв 
потрібне повноцінне живлення - як основне, так і додаткове листове, 
і захист від шкідливих об’єктів. А з головним визначальним факто-
ром - вологозабезпеченням, потрібно відповідати не тільки прий-
нятними для рослин препаративними формами, а й відповідними 
технічними засобами.  Щоб досягати кращих результатів, ми врахо-
вуємо фізіологію і потреби рослин, умови їх вирощування, знаходи-
мо легкодоступні форми діючих речовин при створенні препаратів 
для живлення і захисту рослин, щоб вони менше, а то й зовсім не 
потребували хімічного захисту. Але не заради біологізації, а заради 
більш корисного і високоприбуткового ефекту з АБК™ у порівнянні з 

виключно хімічними препаратами і заради нашого здоров´я.
Кожна обробка пропонованими нашими препаратами - підживлення 

з захисною дією від широкого кола хвороб (не менше 20-ти по кожній 
культурі) - може давати надбавку від 5 до 40% і більше, в залежності 
від фітосанітарного стану рослин, погодно-кліматичних умов, агрофо-
на. Всі обробки АБК™-технології, починаючи з гуміфікації рослинних 
залишків попередника і інокуляції та інкрустації насіння, більш гаран-
товано приносять надбавку до 3 т/га; 1,5 т/га бобових і технічних, до 
4-5 т/га кукурудзи, овочів, плодовоягідних культур і винограду. Окуп-
ність вартості препаратів АБК надбавкою кількості і якості врожаю при 
цьому не буває менше двох з половиною разів - 250%. Це число буває 
більше і у багато разів. Ми пропонуємо створити кращі умови для по-
сіву та вирощування культури у важливі і критичні для неї фази ро-
звитку за будь-яких умов. І нехай це буде окупність всього триразова, 
а надбавка за все - 30-40%, але щоб вона була гарантована на 95-98% 
як в натуральних одиницях, так і в максимально-можливого прибут-
ку; і все ж прагнемо, щоб вона була все ж в тоннах з гектара, а не в 
центнерах! І це цілком можливо, і прикладів вистачає вже на томи ви-
дань. Кращі результати є лише при комплексному внесенні широкого 
комплексу пропонованих нами високозасвоюваних препаратів і при 
виконанні правил агротехніки. Перед складанням технологічної карти 
застосування елементів АБК-технології, потрібно знати умови кожного 
поля, характеристику культури для отримання від неї максимуму, ба-
жання і можливість господаря цього поля.

Кращі результати минулих років повторюються не часто, так як 
рідко аграрії використовують всі рекомендації. 2012 р. - сорт Смуглян-
ка з АБК™ - 126 ц/га озимої пшениці; 100,2 ц/га сої в Каховському р-ні 
Херсонської обл; 2015 р. – 131,9 ц/га сорту Чародійка на одному полі 
Алматинської обл.; 2016 р. - 172 ц/га кукурудзи в Черкаській обл; озимої 
пшениці - 130 ц/га у Вінницькій обл.; на дослідному полі Чернігівської 
обл. – 156,2 ц/га, 2017 р. - на Волині з агрофоном N30P60K60 - 16,7 ц/га, а 
з АБК™ - 35,6 ц/га сої, 2020 р. - 110-190 ц/га зерна кукурудзи в Миргород-
ському районі Полтавської обл. (без АБК™ – 65 ц/га); 48-62 ц/га насіння 
соняшнику в Згурівському районі Київської області (без АБК™ - 32,5 ц/га). 
При ураженні сої азіатською іржею та павутинним кліщем врожай-
ність навіть з високим агрофоном N30P60K60 – 9,4 ц/га, а з АБК™ – 
32,6 ц/га. На полях інституту рису – 5,73, а з АБК™ - 8,54 т/га.

Протягом кількох днів препарати АБК™ уже в цьому році пригнічу-
ють мучнисту росу, інші грибкові та бактеріальні хвороби на польових 
та садових культурах, курчавість персика, бактеріальний опік плодо-
вих.

Тел.: (067) 404-63-99; (050) 446-22-05;   (097) 386-08-50     
Більше – на сайтах – Україна - www.agrovio.com.ua,  Сингапур, Індія - https://www.fadeevagro.sg/

Автор АБК™ - Притуляк В.П. Автори препаративних форм, дослідники 
та практики: академік, д.с.-х.н. Грицаєнко З.М., к.б.н.Жаксімбекова М.А., 

к.х.н. Давидова О.Е., д.х.н. Крамарьов, д.т.н.Сарибєкова Ю.Г., 
к.с-х.н. Леонтюк І.Б.,ряд НДІ України.

АБК на оз пшениці Білгород-Дністровського р-ну 
2021-05-24

АБК на тритикале сорт короткостебельний 
2021-05-24
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ТРИПСИ ТА КЛОП ЧЕРЕПАШКА
Питання: На пшениці у колосі знайшли чорних комах, та з’явилися скручені верхні листочки.

Чи вплине на врожай розвиток комах та що з цим робити?
(Ярослав Семенович, фермер, Роздільнянський р-н, Одеська область)

Чорні комахи, яких Ви побачили, то є дуже пошире-
ний у Південному Степу шкідник - пшеничний трипс, 
латиною – Haplothrips tritici Kurd. Трипс пошкоджує 
пшеницю озиму, а також і яру. Може пошкоджувати 
також жито та ячмінь. Дорослий трипс (імаго) чорного 
або чорно-брунатного кольору, довжина тіла 1.3-1.5 мм. 
Личинки трипсу червоного кольору, мають довжину тіла 
від 1.4 до 1.8 мм. Личинки зимують у поверхневому 
шарі ґрунту та на його поверхні під рослинними решт-
ками. Навесні личинка перетворюється на пронімфу, а 
потім на німфу. Дорослі трипси у фазах виходу в труб-
ку і початку колосіння знаходяться за піхвою верхньо-
го листка, тому можемо спостерігати появу дорослих 
чорних трипсів. Імаго пошкоджують колоскові луски, 
остюки, висмоктуючи з них сік, спричинюючи білоко-
лосицю та щуплозерність. При пошкодженні прапор-
цевого листка у його основи, останній скручується, 

утруднюючи вихід колосу. Комахи відкладають по 4-8 
яєць за колоскові лусочки. Личинки з яєць виплоджують-
ся через 8-12 діб, у залежності від температурного ре-
жиму. Тепло від 15-17 С та відсутність вітру провокують 
пришвидшення появи личинок. Личинки мають значну 
шкідливість, особливо під час наливу зерна. Вони про-
никають під квіткові луски і висмоктують вміст зернівки, 
потім живляться зерном молочної стиглості. Маса зерна 
може зменшуватись на 15-40%, що призводить до знач-
них втрат врожаю. У період воскової стиглості зерна ли-
чинки заходять на зимівлю. У пошкоджених рослин скру-
чується прапорцевий листочок або навіть зелений колос, 
що призводить до утворення пустих колосків. Рівень 
шкідливості трипсів у фазі розвитку імаго – 20-35 осіб 
на колос (прапорцевий лист), у фазі личинки – 20-40 осіб 
на колос. Цього року бачимо достатню кількість полів 
пшениці, де є розвиток трипсів. Поки це стадія імаго, а на 
початку червня цілком можливий досить значний розви-

ток личинкової стадії пшеничного або житнього трип-
са. Для запобігання втрат врожаю від шкоди трипсів за 
кількості більш ніж 20 особин, є нагальна необхідність 
проведення хімічного захисту інсектицидами. Частіше 
за все, застосування інсектициду проти трипсів поєд-
нують із захистом проти клопа шкідливої черепашки. 
Час захисту зазвичай припадає на першу–другу декаду 
червня. Своєчасно проведені лущіння стерні і глибо-
ка зяблева оранка мають можливість знищити до 90% 
трипсів. У фазі наливу зерна личинки трипса знищують-
ся хімічними обробками посівів проти личинок клопа 
черепашки. Найбільш ефективними проти трипсів та 
шкідливої черепашки є препарати з діючими речови-
нами ацетаміприд, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, 
тіаметоксам тощо.

0
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Питання: Цього року доволі опадів. Як за таких умов знищувати клопа шкідливу черепашку? 
Які є методи, бажано недорогі? Дякую. 

(Артур Анатолійович, ФГ, агроном, Подільський район, Одеська область).

Так, цьогорічний майбутній врожай озимої пшениці має бути досить достойним. Однак, хоча все складається 
добре, є також і тривожні моменти. Поточний аграрний рік є дуже добрим для шкідників озимої пшениці, яч-
меню тощо. Проблемним є те, що на полях пшениці озимої ми знаходимо клопа шкідливу черепашку, хлібного 
туруна, жука-кузьку, п’явиць та попелиць, які можуть знищити певну кількість врожаю.

Клоп шкідлива черепашка (Eurygaster integriceps Put) 
найбільш поширений у зоні Степу, особливо Південного. 
Клоп пошкоджує надземні частини рослини, проколюю-
чи своїм хоботком і висмоктуючи з них пластичні речо-
вини, що у багатьох випадках спричинює білоколосість. 
Якщо прокол зроблений у стебло, пожовтіє верхній ли-
сток. За пошкодження колосу він стає коротшим, остю-
ки жовтіють. Під час наливу і достигання клоп живиться 
зерном. За раннього пошкодження клопом формуються 
щуплі зернівки. Пізніше пошкоджене зерно майже не 
відрізняється від здорового. Шкідник вводить у зернівку 
певні ферменти, за допомогою яких він перетравлює і 
всмоктує вже готову їжу. Це призводить до зменшення 
вмісту та якості клейковини. Поки борошно знаходиться у 
сухому стані, ферменти не діють. Під час додавання води 
для одержання тіста починається процес розщеплення 

білкових молекул, внаслідок чого клейковина втра-
чає якість. Якщо пошкодження клопом черепашкою 
має лише 2-3% домішки, зерно вже погіршує якість 
борошна. Тісто з такого борошна втрачає пружність, 
розпливається, не зберігає наданої йому форми. Для 
знищення шкідника посіви за потреби можна обпри-
скувати двічі: перший обробіток інсектицидом у фазі 
кущення – початку виходу у трубку; другий обробіток 
- у фазі молочно-воскової стиглості. Також перший об-
робіток інсектицидом (Коннект, Енжіо тощо) можливо 
зробити лише по краях поля, якщо кількість личинок 
клопа шкідливої черепашки не перевищує порогової 
кількості – а саме: 2 личинки другого або третього віку 
на один квадратний метр. Якщо використати якісний 
інсектицид, таке є можливим. Другий обробіток інсек-
тицидом є обов’язковим. Домішка зерен, пошкодже-

них клопом, не повинна перевищувати: у сильної пше-
ниці - 2%, у цінної - 3-4% та у рядової - 6-8%.

Ще одна досить важка проблема для врожаю – 
жук-кузька (Anisoplia austriaka Herbst.). Шкодять личин-
ки та імаго жука. Жук виїдає зерно в колосі, частину зе-
рен вибиває на землю. Один жук може знищити врожай 
з 8-10 колосків. Личинки пошкоджують кореневу систе-
му, що пригнічує розвиток та викликає загибель рослин. 
Одна личинка другого року життя може знищити до 3-5 
рослин.

Бабаянц О.В., докторка біол.наук, с.н.с., завідувачка
відділу фітопатології та ентомології Селекційно-ге-
нетичного інституту – Національного центру насін-

нєзнавства та сортовивчення, журналістка
Відомий усім номер мого телефону – 

(050) 316 68 99 безперервний
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Ольга Бабаянц 
докторка біологічних наук, 
с.н.с., завідувачка відділу 
фітопатології і ентомології 
СГІ-НЦНС, журналістка 
Національної спілки 
журналістів України

Неведомо и нам ответа нет.
И только в смутном отдалении
Сквозь пустоту томится бег планет,
Живущих день, блистающих мгновения.
Но где б не вышла ты из темноты
Великолепными колоссами, – 
Ты к нам летишь и нас тревожишь ты
От века нерешенными вопросами.

АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ-
ПРИСКОРЮВАЧІ НЕВІДВОРОТНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. 

ВСЕ ЩЕ ПОПЕРЕДУ
Один вопрос в устах или вне уст:  
Тоска по тьме исчезновения, – 
И все горит, страдая, древний куст
От первых до последних дней творения.
Так! От себя нам некуда уйти,
Как нам не скрыться от страдания.
О, Мать-Материя, – трудны пути
На высоту Миросознания.

«Материя» Чижевский А.Л.

«Те, що Сонце є основою виникнення та існування жит-
тя на планеті Земля, як і причина більшості протікаючих 
на ній фізичних і хімічних процесів є звичайною істи-
ною з давніх давен. Так як потік теплового опромінення 
Сонця практично є постійним, а ті зміни, що діють у верх-
ніх шарах земної атмосфери у залежності від сонячної 
активності, здавалися такими, що не мають значення 
для нижчих шарів, то ландшафтну оболонку нашої планети 
до недавнього часу прийнято було розглядати як ізольо-
вану,  самостійно організовану систему. Стосовно живих 
організмів, вважається, що довготривала еволюція по-
винна була би напрацювати у них відповідні захисні ме-
ханізми проти дії підвищення сонячної активності. Швид-
ше кажучи, у науці про життя продовжувалося життя ідеї 
геоцентризму» (частково цитати з книги О.Л. Чижевського 
«Les Epidemies et les perturbations electromagnetiques du 
milieu exterieur»).

Продовжуючи важку та необхідну наразі тему 
цієї статті, покроково розберемо ті мож-
ливі моменти спасіння від змін клімату, адже 
на кону життя людей на планеті Земля. Я 
розумію, що йду на випередження, однак, як 
схема на першочергові моменти це є необхід-
ністю.

– Перший фактор, який є абсолютно очевидним – ката-
строфічне зменшення кількості питної води у ґрунтових 
горизонтах, зменшення кількості води. Ця тенденція у ме-
жах України вже постійна. Річки, що слугують у басейнах 
річок основним джерелом питної води, потерпають від 
зневоднення, особливо там, де попри здорового глузду 
на рівнинних річках будують греблі, залишаючи після бу-
дівель мінімальну кількість води. Раніш повноводний Дні-
стер наразі ледь справляється зі зневодненням, від цього 
потерпають заплави та жителі цих заплав – тварини, рос-

Журнал AgroOne (№12(61)/ грудень 2020)
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лини, риби та членистоногі.

– Аграрний сектор також за таких умов потерпає від по-
сухи. Що робити і як змінювати цю ситуацію? По-перше 
– повернути річкам воду, поки що це є можливим, але 
через півроку – рік буде вже запізно. Держава повинна 
контролювати правомірність поведінки стосовно утриман-
ня води. Є також небезпека щодо потрапляння у річковий 
басейн величезної кількості пестицидів, агрохімікатів та 
залишків мінеральних добрив. Як фахівець та експерт з пи-
тань якості пестицидів і агрохімікатів, я вболіваю за чисто-
ту довкілля, але якщо у цю справу не втрутиться держава, 
Україна не витримає такого отруйного навантаження.

 – Наступне – пластик... Це біда усього світу і Україна та-
кож у цьому ланцюгу не остання.

 – Наступний виклик природи – посуха. Це для аграрного 
сектору найбільш проблемна частина існування. За 2020 
рік, у період весна – осінь деякої кількості вологи до-
чекалися у південному степу України лише наприкінці 
жовтня. Однак, незначні дощі, дуже локальні, та постійні 
день-у-день вранішні тумани виправили ситуацію. Посіви 
пшениці та ячменю мали змогу вирівнятися та достатньо 
розкуститися. Лісостеп та Полісся мали достатньо та навіть більше вологи, тому є надії на врожай. 

Отож, послаблення щодо посухи трохи є, але 
за прогнозами Південь України за врожай буде боротися.  
Як спасіння – нагадую, що наразі потрібно провести об-
стеження посівів озимих культур, визначитися з внесен-
ням добрив по осені – на початку грудня, встановити, чи 
потрібним буде втручання гербіцидом, фунгіцидом і, го-
ловне, інсектицидами. Якщо погода сприятиме, обов’яз-
ково працюйте морфорегулятором, що має можливість 
забезпечити захист від морозів. Сьогодні на ринку 
агрохімікатів це – Атонік Плюс (0.2 л/га), Хелафіт Ком-
бі (0.5 л/га), КропМакс (0.5 л/га) та інші. Агрономам є 
завдання – проконтролюйте, будь ласка, кількість цукрів 
у посівах. Це також дуже важливо.

 – Вважаю за необхідне нагадати українцям, що на по-
вернення лісосмуг часу в нас вже замало. Тому терміно-
во усі господарства, причетні до аграрної ниви, повинні 
включитися до посадки саджанців на залишених масивах 
лісосмуг. Дерева, які вже ростуть, треба залишити та про-
чистити від старих гілок, від непотрібу, який залишається 
після вирубок. Для оновлення лісосмуг вигідно застосову-
вати саджанці горіхоплідних рослин, кущі терену, кизилу, 
шипшини та обліпихи. Ці рослини добре утримують вітер 
і після відростання слугуватимуть захистом проти сильних 
вітрів та для снігоутримання.

 – Родючість ґрунтів. Питання на часі. Є нагальна не-
обхідність повернутися до органічних добрив. Саме 
з цього важкого року потрібно започаткувати посту-
пове зменшення використання мінеральних добрив та 
впроваджувати органіку у вигляді утворення мікоризи, 
застосування добрив від птахівництва та тваринництва. 
Звичайно, за короткий термін часу це зробити важко, 
однак, накопичення знань та умінь будуть реальни-
ми помічниками. Тому за рік-два можливо підняти гу-
мус до 5.0-7.0%. Цей крок є абсолютно необхідним та 
важливим. Не нехтуйте можливістю спасіння довкілля  
та сільськогосподарських угідь.

Продовження на сторінці 14 
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Макроелементи
Азот (N) - 120 г/л
Калій (К2) - 120 г/л
Фосфор (P205) - 120 г/л

Мезоелементи
Сірка (SO3) - 8,5 г/л
Магній (Mg) - 4 г/л

Мікроелементи

Бор (В) - 3 г/л
Залізо (Fe) - 2 г/л
Марганець (Mn) - 1,5 г/л
Цинк (Zn) - 1,5 г/л
Мідь (Cu) - 1,5 г/л
Молібден (Мо) - 0,25 г/л
Кобальт (Со) - 0,005 г/л

інше
Прилипач - 40 г/л
Амінокислоти - 2%

«Біогловіт ® Універсал» це комплекс-
ний універсальний концентрований, 
системно засвоюваний препарат. Дія 
спрямована на:

активізацію зростання кореневої си-
стеми;

інтенсифікацію метаболізму (окис-
но-відновних процесів, темпів форму-
вання хлорофілу);

зміцнення імунітету (запобігання хвороб рослин і плодів);
підвищення здатності тканин утримувати воду.
Препарат застосовують при інтенсивних технологіях вирощуван-

ня у відкритому грунті озимих, ярих та інших культур, в закритому 
грунті для тепличних і кімнатних рослин, в гідропонних системах.

Призначення препарату:
обробка посівного матеріалу;
замочування насіння, розсади, саджанців;
коренева і позакоренева (листова) обробка.
«Біогловіт ® Універсал» виготовлений в препаративної формі роз-

чинного концентрату.
Ефективно діє при температурі від 5 до 25°С.

На всі питання: яка ціна, як купити, як використовувати, як 
розвести концентрат, яка рекомендована кратність обробок - 

дадуть відповіді фахівці відділу продажів. 
Зателефонуйте або напишіть нам!

«Біогловіт ® зернобобових та олійних» 
призначений для:

обробки насіння;
позакореневої (листової) обробки.
Препаративна форма - розчинний концен-

трат. Температура ефективної дії - від 5 до 
30°С.

 «Біогловіт ® Універсал» - це мультикомплекс, в складі 
якого 14 активних компонентів

 Тісна співпраця з вітчизняними вченими і європейськими лабо-
раторіями дозволяє компанії покращувати характеристики своїх 

добрив, удосконалювати склад препаратів, розробляти новинки.
Мета компанії - розробка і продаж агрохімії, а також комплексні 

консультації з усіх питань щодо застосування добрив для поліпшен-
ня показників врожаю.

«ФАБРИКА ДОБРИВ БІОГЛОВІТ» - 
УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК ДОБРИВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН.

A1
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вміють керувати життям та розвитком рослин. 
Для цього треба завжди пам’ятати основні за-
кони живлення рослин. У спецпроєкті нагадую 
аграрним фахівцям низку законів. Господарство, 
що буде планувати свою роботу у рослинництві, 
спираючись на вищевказані закони землероб-
ства, зможе домогтися показників урожайності 
та прибутковості.

 – Тема повернення науковообґрунтованих сівозмін є 
особливою, адже багато хто з сучасних агрономів та пра-
цівників не знають, що є 3-пільна, 7-пільна сівозміни. Не-
обхідно покласти край використанню у посівах так зва-
них 2-пільних сівозмін, які складаються з озимої пшениці 
– соняшнику, або соняшнику – ячменю тощо. Використан-
ня чітко вивірених сівозмін ми почали вже цього року. 
Важливо у ланцюг культур обов’язково включати бобові. 
Повірте, рентабельність після 2-3-х років хазяйнування 
за правильних сівозмін підвищиться.

 – На посіви ярих культур, рівно так і підзимніх, пропоную 
використання усіх можливих нішевих культур. Грудень 
цілком може бути сильним помічником для посіву коріан-
дра, підзимнього гороху, нуту, голозерного вівса тощо. Так 
само треба підготуватися до ранньовесняного посіву ама-
ранту, льону, гірчиці, конопель, маку їстівного тощо.

 – Для очищення ґрунтів та повернення їх статуса  
рекомендую з наступного року відмовитися від посівів 
соняшнику на 1-3 роки (головним чином це стосується 
південної частини України за умов жорсткої посухи), 
адже усі розумні аграрії вже зрозуміли, що соняшник 
останніми роками врожаю видає все менше, тому цей 
ланцюг потрібно розірвати. Також після монокультури 
соняшнику ґрунт не є придатним для якісного посіву і от-
римання врожаю.

 – Виклик щодо мізерної кількості вологи у ґрунті  
і що з цим робити? Питання щодо повернення на поля 
зрошення. Чи є сенс у цьому? Вважаю, що зрошення мож-
ливо використовувати лише за новітніми технологіями, 
які не мають нічого спільного з застарілими зрошуваль-
ними системами. Навпаки, повернення зрошення старого 
зразку, особливо, коли вода буде використовуватися та-
кою, що є непридатною з причини засолення та з високим 
рівнем мінералізації, це є шлях в нікуди. Новітні розробки 
в Україні є. Є також досвід закордонний, на який цілком 
можливо спиратися. Для України дуже прийнятною є си-
стема зрошення Ізраілю.

Тепер моє звернення до агрономів  
і фахівців аграрного сектору.

Для того, аби бути сильною державою, необхідні люди фа-
хові, а для аграріїв це – знання агрономії, землеробства, 
рослинницва, ґрунтознавства, агробіології, захисту рослин, 
фізіології рослин тощо. Для цього потрібною є інформація.
За моїм досвідом, на жаль, більшість аграріїв не завжди 

 1    Закон автотрофності зелених рослин.
«Зелені рослини, використовуючи енергію сонячного світла 
і поглинаючи з повітря вуглекислий газ, а з ґрунту – воду 
та мінеральні сполуки, синтезують всі необхідні органічні 
речовини в кількостях, що забезпечують їхній повноцінний 
розвиток і високу врожайність».
Потрібно зрозуміти, що запланований господарем врожай 
отримати буде можливо тоді, коли у ґрунті буде достатньо 
води, а поживні мінеральні речовини будуть у доступній 
рослинам формі.

 2     Закон незамінності і рівнозначності  
факторів життя рослин.

«Жоден з факторів життя рослин не може бути замінений 
іншим. Нестача води не може бути заповнена надлишком 
добрив, і навпаки.
Наслідком закону незамінності є висновок про рівнознач-
ність факторів життя рослин. З цього випливає, що за ра-
хунок виключення з процесу вирощування якогось одно-
го, навіть дуже важливого фактора (прийому) не можна 
отримати повноцінний урожай.

 3    Закон обмежуючих причин або закон мінімуму.
«Розвиток рослин і рівень врожайності будь-якої культури 
визначаються факторами, що знаходяться у нестачі або 
надлишку, а також іншими обмежуючими причинами, як, на-
приклад, хвороби, шкідники, бур’яни тощо».

Якийсь один лімітуючий фактор різко знижує ефективність 
інших факторів. Це може бути нестача вологи у ґрунті, що 
знижує ефективність добрив, а нестача поживних речовин 
у ґрунті не дозволяє реалізувати високий потенціал про-
дуктивності сучасних сортів, знижує якість продукції. Тому 
на практиці дуже важливо навчитися визначати обмежу-
ючі фактори. Усі знають «Бочку Лібіха»…

 4    Закон мінімуму, оптимуму і максимуму.
«Найбільш високий врожай може бути отриманий за оп-
тимальної наявності фактора, а при збільшенні чи змен-
шенні цього фактора урожай буде знижуватися».

 5    Закон сукупної дії факторів життя рослин.
«Найбільша ефективність будь-якого фактора прояв-

Початок статті на сторінці 10
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ляється лише за повної забезпеченості рослини всіма ін-
шими факторами».
Цей закон має дуже велике значення.  Практично дію цьо-
го закону можна спостерігати в передових господарствах 
за вирощування інтенсивних сортів зернових культур. Су-
купна наявність достатньої кількості вологи і живлення 
дозволяє отримувати 7-9 т/га зерна високої якості.

 6    Закон повернення речовин у ґрунт.
«Всі поживні речовини, взяті з ґрунту для утворення вро-
жаю, або втрачені ним через інші причини (вимивання, 
бур'яни), повинні бути повернуті шляхом внесення добрив 
або за допомогою інших агротехнічних прийомів».
Втрачені ґрунтом речовини повинні повертатися навіть 
з деяким перевищенням, щоб забезпечити безперервне 
зростання врожаїв. Порушення закону повернення речо-
вин може призвести до втрати родючості ґрунту.

 7    Закон прогресивного зростання ефективної родючості 
ґрунту по мірі інтенсифікації землеробства.

«Збільшення продуктивності ґрунтів при збереженні 
і підвищенні їхньої родючості є безперервним, що забезпе-
чує отримання максимальної кількості продукції рослин-
ництва з одиниці площі з найменшими витратами».
У самій природі ґрунтоутворювального процесу, який 
відбувається за дуже важливої участи живих організмів, 
закладене незмінне зростання з часом родючості ґрун-
ту. Агротехнічними прийомами можна збільшувати або 
зменшувати родючість ґрунту. У міру інтенсифікації земле-
робства, своєчасного та раціонального внесення добрив, 
дотримання сівозмін, родючість ґрунту зростає.

 8    Закон плодозміни.
«Агротехнічний захід буде найефективнішим при плодозміні. 
Необхідність зміни та чергування в сівозмінах різних куль-
тур обумовлюється особливостями їх вимог до умов зро-
стання і впливу на ґрунти».
Найчастіше це пов'язано з накопиченням в ґрунтах різних 
хвороб, шкідників і бур'янів, а також виносом з урожаєм од-
них і тих же елементів живлення, неоднаковим розміщен-
ням і накопиченням кореневими і пожнивними залишками 
бобових азоту.
Для дотримання цього закону сільськогосподарські культу-
ри необхідно вирощувати в сівозмінах з дотриманням нау-
ково-обґрунтованого чергування. 

Початок статті на сторінці 10

Закінчуючи новостворену 
статтю, хочу знову  

повернутися до знаменних 
слів великого вченого 

Всесвіту – Олексія 
Леонідовича Чижевського – 

як призов до людства бути 
розумними і мудрими –  
«...сучасна діалектика 

вчить, що зрозуміти будь-
яке явище можливо лише 
за взаємодії з оточуючим 

середовищем. У вік космосу 
наука повинна більш 
глибоко постигати 

механізми зв’ язків 
між Сонцем та живою 

природою».

О. Л. Чижевський

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

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

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

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

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

Культури Фази застосування Препарат Норма витрат 
препарату

Вартість однієї 
обробки

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

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

Стимпо Зернові  
Колосові 20 мл/га 60 грн/га

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

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

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

Регоплант  
Зернобобові 50 мл/га 90 грн/га

A1

З Вами я, Ольга Бабаянц  Відомий усім номер мого
телефону – (050) 316 68 99 безперервний
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За даними різних дослідників втрати врожайності від не-
обґрунтованої системи живлення можуть сягати до 40%. 
Тому в період міжсезоння варто звернути увагу на особ-
ливості удобрення та ґрунтово-кліматичні умови, які мо-
жуть сприяти чи перешкоджати ефективному засвоєнню 
елементів живлення рослинами.
Кислотність ґрунту (рН) – одна з основних характеристик, 
яка впливає безпосередньо на більшість процесів у ґрунті, 
в тому числі і на врожайність, за рахунок засвоєння рос-
линами елементів живлення. Справа в тому, що при од-
ній і тій же кислотності ті чи інші елементи засвоюються 
по-різному. Для багатьох с/г культур оптимальним рівнем 
кислотності є рН = 5,5-7,5. Тому, якщо значення рН буде 
відрізнятися від сприятливого для вирощування конкрет-
ної культури - це може позначитися на розвитку і в під-
сумку - на врожайності.
Заходи: основним рішенням для меліорації кислих 
ґрунтів є вапнування, внесення дефекату; для засоле-
них – гіпсування, плантажна оранка. Меліорація ґрунту 
є досить ресурсовитратним процесом, тому ефективним 
є правильний підбір сівозміни та мінеральних добрив 
(виключення фізіологічно кислих добрив з системи 
удобрення, застосування вапняково-аміачної селітри 
та ін. видів добрив, які не погіршують ситуацію з pH  
та покращують умови прикореневої зони на кислих 
ґрунтах).
Температура ґрунту – суттєвий фактор поглинання еле-
ментів живлення. Засвоєння рослинами елементів жив-
лення з ґрунту обмежується його температурою. Так, 
наприклад, калій доступний рослинам вже від +5°C, а фос-
фор засвоюється рослинами на половину від наявного 
об’єму тільки тоді, коли ґрунт прогріється до +15-18°C. 
Низькі температури гальмують залучення мінеральних 
сполук в синтетичні процеси. Вважається, що температу-
ра нижче 10°С негативно впливає на надходження всіх 
мінеральних елементів в корені.
Типи поглинання елементів живлення. Швидкість по-
глинання елементів мінерального живлення зростає 
з підвищенням температури до певної межі, неоднакової 
для різних рослин. При низьких або екстремально висо-
ких температурах надходження елементів мінерального 
живлення знижується до мінімуму внаслідок зміни швид-
кості хімічних реакцій і впливу таких температур на по-
глинаючий апарат. Зменшення в’язкості води за підви-
щення температури підвищує рівень масового потоку 
елементів, і навпаки.

Для елементів живлення, для яких дифузія є основним 
шляхом транспорту до коренів, слід очікувати значно 
більшої рухомості у теплому ґрунті. Саме тому фосфор 
і калій, переважним шляхом транспорту яких є саме ди-
фузія, часто виступають лімітуючим фактором на почат-
ку вегетації, коли ґрунт ще недостатньо прогрівся. Тому 
стартові добрива, що містять підвищені кількості фосфору 
і калію, часто виявляються ефективними за технології No-
Till та за посіву у недостатньо прогрітий ґрунт.
Кореневе перехоплення також залежить від температури 
ґрунту, оскільки впливає на розвиток коренів. Оптималь-
на температура для більшості польових культур знахо-
диться близько 24 С.
У сухому ґрунті значно гальмується перенесення еле-
ментів живлення шляхом масового потоку і дифузії і зро-
стає механічний опір росту коренів (Bennie, 1991), що 
обмежує усі механізми.
Заходи: звичайно, повністю усунути негативний вплив 
факторів навколишнього середовища на здатність рос-
лин нормально живитися неможливо, однак, за рахунок 
використання стартових добрив для забезпечення рос-
лин фосфором навесні чи внесення елементів живлення 
на листок, можна суттєво покращити режим живлення 
і забезпечити рослини всіма необхідними мікро- і макро-
елементами, стимулювати рослини до активного росту й 
розвитку, тим самим вплинути на формування високого 
врожаю відмінної якості.
Кореневе перехоплення – у процесі росту корені доти-
каються до елементів живлення і поглинають їх. Зна-
чення цього механізму неістотне, оскільки у шарі ґрунту 
0–30 см корені займають не більш як 1–2% його об'єму.
Масовий потік – корені поглинають з ґрунту воду, а з нею 
– розчинені елементи живлення. Численні дані дослід-
жень доводять незалежність процесів забезпечення рос-
лин водою й мінеральними елементами. Тут немає прямо-
го зв'язку. Рослини поглинають іони вибірково. Значення 
масового потоку в живленні рослин змінюється в широ-
ких межах залежно від культури і ґрунтово-кліматичних 
умов.
Дифузія – створюється в поживному розчині внаслідок 
засвоєння елементів живлення кореневою системою рос-
лин. Це спонтанний природний процес. Внаслідок дифузії 
зростає гомогенність (однорідність) розчину зі зменшен-
ням у ньому концентрації елементів живлення. Відстань 
від кореня, на яку поширюється дифузія, залежить від 
швидкості дифузії іонів і змінюється від 0,1 до 15 мм.

Умови ефективного живлення рослин
Виробничий сезон добігає кінця, тож 
аграрії мають час для підбиття підсумків, 
планування технологій на наступний 
рік та роботи над помилками. Окрім 
несприятливих погодних умов на успіх 
агровиробника суттєвий вплив має 
правильний підбір сортів та гібридів,  
а також ефективні системи захисту  
та живлення рослин.
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Елемент 
живлення Масовий потік Дифузія Кореневе 

перехоплення

N 98 – 2

P 6 91 3

K 20 78 2

Ca 72 – 28

Mg 87 – 13

S 95 – 5

B 65 32 3

Mn 5 80 15

Mo 95 – 5

Zn 30 40 30

Cu 20 10 70

Fe 10 40 50

Взаємодія елементів живлення. Елементи можуть як за-
безпечувати краще поглинання один одного, так і суттєво 
заважати вільно проникати в рослини, вбудовуватися 
в обмінні процеси. Такі явища називають антагонізмом та 
синергізмом.
Антагонізм елементів – явище, коли надлишок одного 
елементу блокує доступність, або навіть зв’язує у недо-
ступну форму інші елементи.
Синергізм – явище, при якому за присутності одного еле-
менту інші засвоюються швидше.
Заходи: основним заходом для забезпечення оптималь-
ної взаємодії елементів живлення є врівноважування 
системи удобрення після агрохімічного аналізу ґрунту. 
Кожна рослина споживає елементи живлення в певних 
співвідношеннях. Так само в певних кількостях вони мі-
стяться у ґрунті. 
Тож надлишок одного елемента, який вноситься з до-

бривами в надмірних кількостях, може блокувати бага-
то інших. За таких умов, навіть за дотримання всіх інших 
технологій, культури не зможуть розкрити свій потенціал. 
Так само процеси антагонізму проявляються і в бакових 
сумішах, тому слід уважно змішувати добрива для поза-
кореневого підживлення.
Інші проблеми в живленні рослин. Окрім умов, які спри-
чинені природою, на живлення рослин впливають і зов-
нішні фактори, наприклад, можливість точного внесення 
добрив.
В Україні ґрунтовий покрив характеризується значною 
строкатістю. Для розуміння ситуації на полі та внесення 
добрив саме в необхідних кількостях активно впровад-
жуються елементи точного землеробства. Дані технології 
потребують інвестицій, тому не завжди доступні для агро-
виробника.
Проте, навіть маючи можливість внесення добрив дифе-
ренційовано, виникає питання у визначенні проблемних 
ділянок. Найбільш поширеними методами є: супутниковий 
моніторинг («+» - наявність індексу NDVI, широке охоплен-
ня території; «-» - частота знімків, погана якість за хмарної 
погоди, можливість неправильної інтерпретації резуль-
татів); обльоти полів за допомогою БПЛА («+» - точні знімки 
конкретного поля чи проблеми; «-» - процес досить трива-
лий через обмеженість у швидкості обльотів); агрохімічний 
аналіз ґрунтів («+» - чітке розуміння проблеми та шляхів її 
вирішення; «-» - потрібна консультація спеціаліста, склад-
ність визначення контурів проблемних ділянок).
Маючи інформацію про умови ґрунту та необхідну кіль-
кість елементів живлення під запланований врожай, ще 
одним складним питанням є вибір форм, типів мінераль-
них добрив та термінів їх внесення. Ці рішення є дуже 
індивідуальними, адже приймаються і коригуються від-
повідно до кліматичних умов року, наявної техніки та 
агрегатів, попередника, обробітку ґрунту, сівозміни та ін.

Вікторія Олійник





21

«Агро1», №6 (65), червень 2021 р.

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

НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА



22

«Агро1», №6 (65), червень 2021 р.

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

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Ольга Бабаянц 
докторка біологічних наук, 
с.н.с., завідувачка відділу 
фітопатології і ентомології 
СГІ-НЦНС, журналістка 
Національної спілки 
журналістів України

Двадцять п’ятого вересня 2020 року  
у місті Балта Одеської області пройшов 
круглий стіл  «ВИРОЩУВАННЯ МИГДАЛЮ 
В ПРОМИСЛОВИХ САДАХ УКРАЇНИ. 
ПЕРСПЕКТИВИ І РИЗИКИ». 

П
одія ця знана, модератором  заходу був 
Бабанський Василь Маркович, віце-пре-
зидент ВГО «Українська горіхова асо-
ціація». Про цю подію буде репортаж 
у листопаді, бо саме за круглим столом 
підняли надто важливі питання просто 
вселенського масштабу, які потребують 

негайного розгляду та прийняття певної низки рішень.
Отже, за круглим столом зупинилися на питаннях зміни 
клімату. Спікер – Степаненко Сергій Миколайович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, ректор Одеського 
Державного екологічного університету – зробив дуже 
цікаву та важливу презентацію «Зміна клімату та її вплив 
на життєдіяльність людини». Я, Ольга Бабаянц, у своєму 
спічі також зупинилася на актуальних питаннях змін клі-
мату в Україні та їх впливу на традиційне землеробство.

Червоною стрічкою круглого столу було 
гасло щодо спасіння довкілля, водойм 
з прісною водою, стану підземних вод, 
підняття рівня води та взагалі – планетарні 
зміни клімату. Реаліями є те, що на 2 градуси 
піднялася середньорічна темература повітря, 
зменшилася кількість опадів, що свідчить 
про те, що нас очікує посилення осушливості 
клімату. Ну а головне: ми приблизилися 
до створення зони напівопустелювання.

Хочу процитувати деякі частини презентації пана Степа-
ненка, адже від розуміння цих проблем буде залежати 
майбутнє людства, та, конкретно, сільського господарства.

1 У найближчі 30 років Одеську область очікує по-
дальше посилення тенденції щодо підвищення се-

редньорічної температури повітря. А головним є те, що 
левова доля цього потепління припадає на осінньо-зи-
мовий період.

■ це є ознакою того, що якщо людство 
не почне проводити усі заходи, які будуть 
дієвими для стабілізації температури повітря, 
сценарій для населення Землі буде вкрай 
невтішним.

2 На Одещині у найближчі 30 років очікуємо зменшен-
ня кількості опадів на 15-20%. До речі, більша части-

на опадів випадатиме у зимовий період, а за вегетаційний 
період сума опадів цілком може зменшитися на 30-40%.

■ останніми роками за змін клімату 
спостерігається зменшення продуктивної  
та загальної кількості опадів.  
Погано те, що опади наразі змінюються  
у бік непередбачуваності. Часто дощі бувають 
катастрофічними з тяжкими наслідками, що 
є непродуктивним. Бувають продуктивними, 
але дуже скудними та незначними.

ТЕРМІНОВИЙ РЕПОРТАЖ ПРО КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ:   
ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ РОКІВ – ЛЮДСТВУ З ЦИМ ЖИТИ...  

ТА АГРАРІЇ НЕ ЗДАЮТЬСЯ!

Журнал AgroOne (№10(59)/ жовтень 2020)
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3 Протягом майбутніх 30 років Одеську область очікує 
посилення посушливості клімату. У гідрологічному 

плані території області переходять у напівпустельну зону. 
Аграрії повинні зрозуміти, що в агрометеорологічному 
плані території області переходять у зону сухого землероб-
ства.

■ цей виклик природи є ключовим для май-
бутніх років планети. Найбільш не захищени-
ми є аграрії. Саме наразі ще можливо певним 
чином виправити ситуацію, що склалася. 
Повернення до зрошення з чіткими знаннями 
коли, скільки та наскільки продуктивними 
будуть ці дії. Створення спеціальних резерву-
арів, де буде зберігатися запас води.

4 Перелічені вище тенденції призведуть до зростання 
у найближчі 30 років вірогідності посух у Одеській 

області, як у весняно-літній, так і у літньо-осінній період. 
Кожен другий рік – потенційно буде з посухою.

■ важливим для збереження та призупинення 
періоду посухи є наявність сортів озимини, 
що виявлятимуть імунні властивості –  
сорти з підвищеним рівнем групового 
імунітету. Наукова робота щодо 
створення таких сортів вже проводиться 
фітопатологами, генетиками тощо.

5 У зв’язку з вище перерахованими проблемами, 
у сільському господарстві Одещини повинні здійс-

нитися значні структурні зміни, що спрямовані на адап-
тацію до нових викликів землекористування та агрови-
робництва.

■ аграрії повинні на повну силу впрягтися 
у роботу та здійснювати усі можливі запобіж-
ники для створення зрошення, органічних 
ферм, технологій вирощування пшениці, яч-
меню за новими викликами природи. Ключо-
вий момент: існують унікальні сорти, котрим 
не достає свободи та з них можна робити 
будь-яку органічну продукцію.

Я не хотіла, але доведеться засмутити всіх жителів Украї-
ни (як і усі зерносіючі країни), що метеорологічні умови 
прийдешнього часу значно змінять хід розвитку і техно-
логічні прийоми посіву озимих культур. Дещо забута вже 
посуха 2019 року виглядатиме надто просто у порівнянні 
з проблемами року 2020-2021. Очікуваними будуть як над-
звичайно посушливі періоди у найнебезпечніші моменти 
для розвитку рослин, так і досить тривалі, але не продук-
тивні проливні дощі, сильні вітри, торнадо, смерчі. Вважаю, 
що на певний час можемо забути, що таке дійсно холодна 
зима, адже за температурними параметрами вона не буде 
дуже холодною, навіть навпаки, часто з постійними плюсо-
вими теплими днями. На нас чекає довгий теплий осінній 
період з включеннями одно-дводенних приморозків з ко-
ливаннями температури зі зниженням та потеплінням, що 
поступово плавно перейде у теплу так звану «зиму».

Продовження статті на сторінці 26
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На жаль, констатуємо, що майже всі кліматич-
но-проблемні ситуації людство «замовляло». 
Своїми закритими очами, коли треба було 
не мовчати, а включатися у боротьбу щодо 
спасіння довкілля, яке вже стояло на межі  за-
гибелі і це є об’єктивною реальністю, своїм 
засміченням планети, ігноруванням збільшення 
кількості парникових газів.

Через надзвичайні погодні умови, що складалися протя-
гом часу до посіву, місяців посухи та можливості сильних 
дощів, посів буде важким. Але, як закляті оптимісти, ми по-
винні вірити, що за використання знань і досвіду, керую-
чись технологічними регламентами, ми повинні отримати 
хороші сходи озимих колосових. Надранні (вересневі) 
посіви пшениці у сухий ґрунт – це є ризикованою дією. 
Значна кількість комах наразі зосереджується на полях, 
живлення для них не вистачає, тому сходи, що повиходи-
ли, поїдаються шкідниками нещадно. 
Шкідливі комахи цього року можуть шкодити на посівах 
з осені, за умов теплої та сухої погоди. Нищити проростки 
будуть ґрунтові шкідники – совки декількох видів, тради-
ційно хлібний турун, дротяники тощо. Частково знизить 
шкоду від комах використання інсектицидного протруй-
ника, якщо це було зроблено. Адже цим заходом ми забез-
печуємо безпеку насінини та паростків протягом осінньої 
вегетації. Передбачаю досить масивний літ злакових мух 
та цикадок. За появою комах-шкідників потрібно слід-
кувати, простіше – за допомогою жовтих пасток, адже 
не можна пропустити критичний період льоту. Якщо чи-
сельність наземних комах буде за пороговою, необхідним 
буде проведення інсектицидної обробки по культурі. На-
разі орієнтири для хорошого посіву пшениці у посушли-
вих умовах – перша поява вологи від туманів. 
Зміщення сівби повинно бути у межах 5-10 до 15 жовтня. 
Якщо будуть більш-менш сильні сходи, необхідно нагля-
дати за розвитком рослин. Оптимального посіву озимого 
ячменю можна буде досягнути, коли глибина посіву буде 
у діапазоні від 2-3 см, не більше. А строки сівби для ячме-
ню – з 5 до 25 жовтня.
На полі, де почався етап проростання та появи 3-5 листоч-
ків, обов’язковим є проведення експертизи щодо бур’янів, 
що є присутніми на полі. Якщо кількість бур’янів незначна, 
та це не є берізка та осоти, гербіцид можна не застосо-
вувати. На цьому етапі пшениця є лідером за живленням. 
Вже на 14-ту добу після появи сходів обов’язковим є про-
ведення контролю якості початкового старту кореневої 
системи. Дуже важливим показником є те, скільки корін-
ців утворилося крім основного кореня. Якщо корінці слаб-
кі і немає прогресу в розвитку, тоді необхідно підготувати 
морфорегулятори (комплекс meso-MG, CA, S і мікроеле-
ментів (Fe, Cu, Mn, B, Mo)), уникаючи при цьому амінокис-
лот та фульвокислот за явної посухи. За ослаблених по-
сівів важливо додати фізіологічної активності рослинам 
та надати їм елементів стресостійкості. Кожен з перера-
хованих елементів виконує певні функції, за відсутності 
одного чи іншого серед них можливості рослин протисто-
яти абіотичним та біотичним стресам різко знизяться, що 
треба враховувати за напружень абіотичної та біотичної 
природи.

На тлі посухи проглядається тенденція пізньої 
появи збудників хвороб, які можуть заважати 

здоров’ю рослин пшениці і ячменю. Останніми 
роками суттєво зменшилася кількість листо-
стебельних хвороб на пшениці, що дуже часто 
дає можливість не застосовувати фунгіциди. 
Якщо раніше кожні два-три роки стабільно 
виникали  епіфітотії бурої іржі пшениці, кож-
ні три-чотири роки пшениця страждала  від 
епіфітотії борошнистої роси, то наразі збуд-
ників цих захворювань виявити часто немож-
ливо. 

Частково тут є вплив посухи. У рази знизилася поши-
реність вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) від-
носно минулих років. Як запобіжний захід проти розвитку 
кореневих гнилей є саме відмова від такого попередника 
як стерня. Найбільш вірним захистом від збудників хво-
роб, шкідників, бур’янів тощо є система чистих або сиде-
ральних парів. Це дуже важливий крок до майбуття. Моя 
думка – лише відмова від формули монокультури (стерня 
по стерні, як приклад) може зменшити інфекційне наван-
таження патогенів.
Традиційно проблемними будуть поля пшениці і ячменю 
(у меншому випадку) по соняшнику. В останні роки, ігно-
руючи сільськогосподарські закони щодо попередників, 
спостерігається чітке зниження врожайності пшениці, 
що посіяна по соняшнику. Чому це? Соняшник і пшениця 
опинилися у лещатах однакових захворювань (кореневі 
гнилі, фузаріоз листя, альтернаріоз тощо), тому й патогени 
працюють жорстко. Щодо бур’янів, питання поки не має 
відповіді. Взагалі найбільш раціональним є застосування 

Початок статті на сторінці 22
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гербіциду з осені, але за такої жорстокої посухи можли-
вим буде перенесення гербіциду на весну. Але вибір гер-
біциду повинен бути зроблений за визначення видового 
різноманіття шкідливої рослинності.

Водночас застерігаю, якщо під культуру 
не вносили необхідну кількість макродобрив, 
застосування РРР може мати зворотній ефект. 
Я часто порівнюю цей фактор з таким, як люд-
ський організм послабити недостатнім харчу-
ванням і у цей же час примусити їсти вітаміни. 
Адже окрім шкоди більше нічого не буде.

Посуха, що цілком можлива у період посіву озимих пше-
ниці та ячменю, диктує свої правила. Тому стосовно здо-
ров’я насіння та осінньої вегетації озимих періоду 2020-
2021 усім сільгоспвиробникам потрібно прислухатися 
до фахівців.
Слід зазначити, що за посушливих умов насіння, що потра-
пить у ґрунт, повинно мати певну кількість запобіжників, 
аби протриматися від 3-х до 6-ти місяців без вологи у су-
хому ґрунті, потім прорости та подолати збудників хвороб 
та можливе нашестя шкідників. Тому насіння повинно бути 
здоровим, обов’язково крупним або середнім за крупні-
стю, а бажано, ще й з повноцінною масою 1000 насінин, 
тоді як щупле насіння у важких умовах посухи не протри-
мається протягом такого тривалого часу.
Так складається, що останніми роками для захисту насін-
ня озимих пшениці і ячменю від шкідливих організмів 
у передпосівному протруєнні насіння ми до фунгіциду 
та інсектициду додаємо ще й морфорегулятори, тобто 
речовини, які впливають на фізіологію розвитку рослин. 

Адже не завжди ми маємо вологу у ґрунті, посуха призво-
дить до ряду проблем, тому повернення до питань фізіології є 
на часі. Для отримання достойних врожаїв необхідно дотри-
муватися усіх технологічних прийомів, аби посіяне насіння 
мало можливості за умови достатнього зволоження спокійно 
проростати, а за відсутності вологи у змозі буде дочекатися її 
через тиждень, місяць, декілька місяців, поки зловить продук-
тивну вологу. 
Саме морфорегулятори можуть спрацьовувати на розвиток 
рослин у таких жорстких умовах. До речі, нинішній рік чітко 
показав нам усім, що навіть за повної відсутності ґрунтової 
вологи, знаючи фізіологію рослин, можна отримати врожай 
на рівні 4.5 т/га по попередниках та до 8.5 т/га по парах. Так 
звані рострегулюючі препарати можуть стримувати момент 
проростання, якщо ґрунт є сухим, а за появи хоча би кра-
пельної вологи включають старт для розвитку, перш за все, 
кореневої системи. Доведено експериментально та практи-
кою, що добре розвинута коренева система перед розвитком 
листової надземної маси призводить до правильного та рів-
номірного росту рослин.

Підсумовуючи репортаж, вважаю за необхідне 
звернутися до усього людства з проханням стати 
на бік відновлення зрошення, повернення до ви-
рощування лісосмуг, що є найбільш необхідним 
для знищення повітряної ерозії з метою зменшен-
ня кількості пилових бурь. Також є необхідним 
для аграріїв передивитися технології вирощування 
сільгоспкультур.

Як завжди з Вами – Ольга Бабаянц
Відомий усім номер мого телефону – 

(050) 316 68 99 безперервний
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Провідний вітчизняний  виробник «Елеваторпромсер-
віс» виготовляє повний спектр обладнання для елева-
торів та терміналів

ERMO італійський виробник сільськогосподарської 
техніки для обробітку ґрунту.

Гібридний культиватор  KORALIN
Як обрати жатку для комбайна
Стратегія і тактика для отримання шаленого вро-

жаю озимих культур
Навіщо вирощувати соняшник у суміші з бобовими 

культурами?
Обприскування вночі
Ефективні рішення контролю хвороб та шкідників на 

СО
Контроль хвороб та захист кукурудзи
Гумати: сировина, властивості, ефективність
Олійний льон – найцінніша культура
Сучасні рішення та підходи в агробізнесі
Цифрові обрії сільського господарства
Чому світу та Україні загрожує банановий голод
Право власності на земельну ділянку для обслугову-

вання житлового будинку: оформлювати чи не оформ-
лювати

Про це та багато чого іншого читайте у червневому випуску «AgroOne». Кращі науковці й практики готові на-
дати 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

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 

від «________» _______________________ 2021 р.

ПЛАТНИК:

РАХУНОК-ФАКТУРА  № 1
№ Назва Сума, грн.

1                          Передплата на видання 

– Передплата на півроку за комплект журнал    
«АgroONE» та газету «Агро 1»

430, 00

– Передплата на півроку за газету «Агро 1» 240, 00

Без ПДВ

Всього без ПДВ

ПДВ 

Сума до сплати

(прописом)
Сума до сплати:  ________________________________________________________________________________грн._________коп.

Постачальник: ____________________________     ФОП Корнієнко Н.В.

М І Ж Н А Р О Д Н И Й   П Р О Е К Т

Читайте у червневому номері «АgroONE»

Команда журналу «Agroone» завжди готує актуальний та цікавий матеріал.
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ДУМКА ФАХІВЦЯ

Неодноразово до Книги рекордів Гіннеса потра-
пляли врожаї пшениці озимої. Досить високим 
був показник врожайності у британського фер-
мера Рода Сміта – 165,19 ц/га. Аграрій зазначав, 
що для досягнення такого результату було внесе-
но близько 300 кг д.р. азоту. Добрива вносились 
як під основний обробіток, так і у підживлення. 
Стимулятори росту, антистресанти, мікродобрива 
також використовувались у технології. Кількість 
опадів у тому році становила близько 650 мм, що 
на фоні достатнього живлення мінеральними та 
органічними добривами дало високий результат.

Рекорд Рода був побитий вже наступного 
року фермерами з Нової Зеландії.  
Ерік та Максін Вотсон отримали  
167,91 ц/га пшениці. До прикладу,  
середня врожайність пшениці  
у Новій Зеландії становила 12 т/га, 
повідомили фермери.

Останнім часом досить популярним  
є встановлення рекордів з врожайності тих 
чи інших культур. Інформація про «захмарні» 
результати дуже швидко поширюється,  
а зацікавлених стає все більше.  
Цим пояснюється шалений успіх 
конференцій, на які запрошені як самі відомі 
аграрії, так і їх колеги чи партнери.  
У чому ж секрет світових рекордів  
та чому вітчизняні агровиробники  
так суттєво відстають від цифр  
потенційного врожаю?

РЕКОРДНІ ВРОЖАЇ СВІТУ.У чому ж секрет?

Розглянемо технології та умови вирощування на прикладі 
деяких рекордів світу. Одним з них є рекорд британсь-
кого фермера Тіма Лемімена по врожайності ріпаку. Він 
встановлював його два рази поспіль, підвищивши попе-
редню врожайність на 0,5 т/га. Так, світовий рекорд по 
врожайності ріпаку на сьогодні становить 7,1 т/га. За сло-
вами аграрія сезон 2018-го виявився досить спекотним, 
проте він знайшов спосіб допомогти рослинам побороти 
цей стрес, провівши 7-ми кратне підживлення ріпаку по 
листу. Саме ці дії і вважає Тім запорукою успіху, оскільки 
завдяки такій системі удобрення корені озимого ріпаку 
проникли глибоко у ґрунт, значно підвищивши стресостій-
кість.
З елементів живлення, що вносились по листу, були азот та 
кальцій для розвитку коренів. Далі фермер використовував 
ексклюзивне калійне добриво, що підвищує якість врожаю, 
вкорінення та стійкість до стресу. Врівноважуючи викори-
стання амідного та нітратного азоту, рослини росли більш 
«природним» способом, з кращим розвитком коренів, ко-
ротшими міжвузлями, кращим цвітінням та поліпшенням 
насіння.
Включення у систему живлення антистресантів дозволи-
ло зменшити негативні наслідки, спричинені екологічни-
ми стресовими ситуаціями. Дані препарати містять суміш 
мікроелементів за новою системою рецептури, яка дає 
перевагу проникненню в листкові продихи легко та без 
будь-яких зусиль.
Варто зазначити, що середня врожайність культури у да-
ному регіоні у 2018 році становила близько 5 т/га. Ділянка 
поля, на якому закладався дослід, мала площу лише 8 га і 
ріпак на ній протягом останніх 10 років не вирощувався.

Ендрю Уоллес, Род Сміт і Ерік Хорсбург

Журнал AgroOne (№2(52)/ березень 2020)



Просто шокуючий результат представив у 2019 році 
«кукурудзяний король» з Вірджинії – Девід Хула. Йому 
вдалось зібрати 38,6 тонни кукурудзи з гектара. Якщо 
говорити про умови вирощування культури, то вологи їй 
точно не бракувало, оскільки рекорд був поставлений на 
зрошуваних полях. Сезон був аномально сонячним, тому 
кукурудза мала всі необхідні умови для вегетації. Девід, 
закладаючи цей дослід, робив «ставку» на 3 основні 
складові високого врожаю: вологу, норму висіву та кіль-
кість азоту, внесеного на 1 га. Слід відмітити, що норму 
висіву аграрій визначав протягом тривалого часу, дослід-
жуючи врожайність різних гібридів на окремих полях. 
Щодо азоту, то його було внесено більше 500 кг/га д.р. 
Протягом вегетації регулярно проводився експрес-а-
наліз рослин та ґрунту на вміст азоту. Коли показник 
зменшувався нижче певного рівня, одразу проводилося 
підживлення.
За словами Девіда Хули, для досягнення максималь-
но можливої врожайності необхідно враховувати стан 
ґрунту, правильно забезпечувати рослини вологою, під-
бирати відповідні гібриди і доглядати за посівами про-
тягом усього сезону. У деяких сучасних гібридах фермер 
бачить потенціал у 50-53 тонн/га, який можна розкрити 
лише за рахунок створення відповідних умов. 

Виходячи з досить загальної інформації, можна зробити висновок, що максимально можливі врожаї будь-яких 
культур отримуємо лише за умов достатнього зволоження; системи живлення, яка розрахована по результатах 
агрохімічного аналізу ґрунту; повного захисту рослин від хвороб та шкідників; високоякісного насіння.  
Постійні спостереження, аналіз рослин по вегетації та оперативне реагування на стреси – також важлива 
частина досліду. Звісно, що у виробництві такі врожаї, мабуть, неможливі, проте варто знати та застосовувати 
основні принципи, які дозволять агровиробнику наблизитись до власного рекорду.

Девід Хула  – справжній «кукурудзяний король» 

Вікторія Олійник
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Подбай про своє...
www.seeding.com.ua
Подбай про своє...

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»
Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості про-

цесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

•	7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому 
захисному корпусі;

•	сучасне програмне забезпечення;
•	на екрані зображена інформація одночасно по всім ви-

сівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, 
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сі-
валки та сіяти з максимальною швидкістю;

•	відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
•	робота оптичних датчиків в умовах забруднення,  

завдяки автоматичному посиленню сигналу;

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

•	система зберігає в пам’яті дані  
10 полів (до 500 га кожне) і дозво-
ляє провести аналітику якості посіву.
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www.demetra-site.com.ua

A1

71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Халтуріна, 2-А
+38 (067) 612-00-66 +38 (067) 612-02-26

Машинобудівний завод SUNFLOROMASH - це завжди 
інноваційні та конструктивні рішення у виробництві 
сільськогосподарської техніки, спрямовані на мінімі-
зацію витрат споживача  при збиранні врожаю. Наша 
продукція підходить для будь-яких умов експлуатації і 
не залежить від врожайності і стану рослинних куль-
тур.

SUNFLOROMASH - це показник надійності і продук-
тивності, що є невід’ємною частиною вимог сільгоспви-
робника до техніки!

Наші переваги:
Безперебійне постачання за рахунок зберігання 

готової продукції на складі.
Гарантія від 24 місяців на комплектуючі і від 60 мі-

сяців на рами виробів.
У разі виникнення несправності з вини виробника  

у гарантійний термін обслуговування на виріб про-
довжується додаткова гарантія терміном на 12 міся-
ців.

Сервісна служба 24/7, пуско-наладка та післяга-
рантійне обслуговування;

Налагоджене конвеєрне виробництво з застосу-
ванням сучасного обладнання з ЧПК.

Використання тільки якісних матеріалів і комплек-
туючих від провідних європейських виробників.

Гнучка система знижок, можлива відстрочка плате-
жу.

Індивідуальна комплектація техніки на замовлен-
ня.

SUNFLORO Classic і Optimo - це жниварки для соняш-
ника, що завоювали авторитет серед споживачів на по-
лях нашої країни та за її межами. Жниварки славляться 
своєю надійністю, високою швидкістю збирання з мен-
шими втратами, простотою в експлуатації і міцною рам-
ною конструкцією. Соняшникові жниварки SUNFLORO 
легко агрегатуються з усіма існуючими моделями зер-
нозбиральних комбайнів світових брендів.

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25% 
ГАРАНТІЯ ВІД 24 МІСЯЦІВ

РОЗСТРОЧКА 0,1% НА 12 МІСЯЦІВ

Варіант жниварки Sunfloro Classic володіє максималь-
ною надійністю і високою продуктивністю. Ширина і 
міжосьові відстані стеблепідйомника дозволяють при-
бирати соняшник у будь-якому напрямку з будь-яким 
міжряддям, а кулькові наконечники на лотках виклю-
чають удари по стеблу соняшника і мінімізують струшу-
вання рослин. Жниварки Classic гарантують чисте зби-
рання врожаю за рахунок зрізу абсолютно всіх кошиків 
соняшника з мінімальною кількістю листостебельної 
маси. Особлива конструкція жниварки має міцну рамну 
конструкцію і невелику вагу, що знижує витрату палива 
комбайна. Однією з головних особливостей є іннова-
ційна схема приводу робочих вузлів, розташованих у 
лівій боковині жниварки, яка збільшує робочий ресурс 
і зменшує навантаження приводних механізмів жни-
варки і комбайна. Використання комплектуючих від 
відомих європейських виробників зводить до мінімуму 
знос деталей і скорочує час на технічне обслуговуван-
ня. Жниварки Sunfloro Classic є еталоном надійності на 
міжнародному ринку сільськогосподарської техніки.

Жниварка Sunfloro Optimo - це модель класичної жни-
варки, на яку додатково встановлюється протягуваль-
ний вал. Така жниварка має більш високу продуктив-
ність у порівнянні з класичною жниваркою, тому що у 
комбайн не потрапляє зайва листостебельна маса, а 
тільки кошики соняшнику, а молотильний механізм ком-
байна отримує більш правильне завантаження
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Найменування SUNFLORO
Classic/Optimo-4.7

SUNFLORO
Classic/Optimo-6

SUNFLORO
Classic/Optimo-7.4

SUNFLORО
Classic/Optimo-9.2

Продуктивність (га/год) при 
швидкості 8 км/год 3,8 4,8 5,92 7,4

Рекомендована швидкість 
прибирання, км/год до 8 до 8 до 8 до 8

Ширина захоплення по 
носкам, мм 4700 6000 7400 9200

Ширина ліфтера, мм 176 176 176 176

Довжина лотка, мм 1390 1390 1390 1390

Зазор між лотками, мм 25-60 25-60 25-60 25-60

Відстань по осях лотків, мм 229 229 229 229

Число подвійних ходів ріжу-
чого апарату (у хв.) 640...850 640...850 640...850 640...850

Число обертів мотовила (у хв.) 55…67 55…67 55…67 55…67

Число обертів шнека (у хв.) 170…190 170…190 170…190 170…190

Повна маса жниварки (з протя-
гувальним валом і без вала), кг 1590/1650 1875/2010 2260/2420 2700/2790

Габарити (довжина, ширина, 
висота), мм 5000х2260х1195 6370х2260х1195 7740х2260х1195 9580x2260х1195

Основні технічні характеристики:

ОСНОВНІ ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•Широкий діапазон регулювання обвідного щита до-

зволяє збір урожаю соняшнику будь-яких сортів і при 
будь-якій врожайності.
•Легкий демонтаж всіх привідних елементів жниварки 

для технічного обслуговування.
•Значно менша вага жниварки на відміну від аналогів.
•Інноваційне розташування приводу шнека і мотовила 

в лівій боковині жниварки, яке продовжує термін екс-
плуатації і скорочує навантаження на саму жниварку і 
комбайн.
•Різні додаткові «пастки» при роботі жниварки виклю-

чають викидання насіння і кошиків соняшнику, і знач-
но зменшують втрати.
•Перехідна рамка з додатковим налаштуванням 

кута атаки.
•Особлива форма лотків, яка дозволяє піднімати со-

няшник, який поліг, і плавно обводити стеблову масу, 
а також проводити регулювання ширини каналів від 
25 до 60 мм.
•Протягувальний вал, який служить відвідником зай-

вої рослинної маси (додаткова комплектація Optimo).

sunfloromash.com                                   sales@sunfloromash.com



БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35
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ДУМКА ФАХІВЦЯ

У технологічному процесі вирощування будь-якої культури, 
а якщо точніше – під час збирання урожаю, за комбайном 
спостерігаються насіннєві втрати. Втрачене насіння кла-
сифікується як падалиця. Чи не задумувались ви над тим, 
що цю падалицю можна використати в якості сидератів? 
При цьому можна значно зменшити економічні витрати 
на висівання сидеральних культур і тим самим покращити 
фітосанітарний стан ґрунту.

Нашій редакції 
вдалося поспілку-
ватися з агрономом 
Олексієм Деркачем 
з ТОВ «СП Агродім», 
відділення «Голінка», 
що розташоване на 
Чернігівщині. Сам 
практик уже мав 
справу, так би мови-
ти, з «вимушеними» 
сидератами, або ж 
падалицею.  
Що з того експери-
менту вийшло – про 
це дізнаєтеся далі.

КЛАСИЧНІ СИДЕРАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Як розповів пан Олексій, для того, аби вирощувати сиде-
рати, у господарствах ще за радянських часів планували 
та створювали сидеральні сівозміни. На сидерати можна 
висівати будь-які культури: озиме жито, пшеницю, ріпак, 
гірчицю, гречку, люпин, вику, овес, фацелію. З бобових – 
люцерну й конюшину, проте вони є дорожчими, а відтак 
висівати їх на сидерати в наш час – дороге задоволення. 
Кожна рослина в якості сидерату, поодинці чи в суміші ви-
конує свою функцію. З допомогою сидератів можна знизити 
кислотність ґрунту, запобігти випаровуванню вологи, особ-
ливо на легких за гранулометричним складом ґрунтах. Та-
кож сидеральні культури – це зелене добриво. Якщо виро-
стити вегетативну масу до 25 см, то це рівноцінно внесенню  
20 т/га гною. За вирощування сидеральних культур також 
відновлюється ґрунтова біота, краще розкладаються ор-
ганічні рештки, покращується фітосанітарний стан ґрунту.
Нині за класичного землеробства вирощування сидераль-
них культур є затратним та, відверто кажучи, невигідним. 
Наприклад, зруйнувати за один сезон плужну підошву з 
допомогою таких сидеральних культур, як люцерна, гірчи-
ця чи ріпак, за словами агронома, взагалі не вдасться. Щоб 
досягти такого ефекту, потрібно, приміром, вирощувати лю-
церну два роки поспіль. Лише за умови замерзання та від-
тавання ґрунту й значного вологонакопичення пощастить 
це зробити. Відтак, зруйнувати плужну підошву можна тіль-
ки механічним способом.
За класичного землеробства найдоцільніше вирощувати 
сидерати після збирання озимих зернових культур чи ріпа-
ку, які рано звільняють поле. Як правило, сидерати висіва-
ють у половинних нормах. Далі їм дають змогу вегетувати 
6-8 тижнів. Вегетативна маса має бути нарощена такою, 
щоб ви мали можливість якісно провести наступні ґрунто-
обробітки та сівбу. Після нарощування зеленої маси сиде-
ральні посіви коткують різними видами котків, як гладкими, 
так і кільчасто-шпоровими. Але тут слід уникати подрібнен-
ня, оскільки подрібнена вегетативна маса може створити 
«подушку» з рослинних решток, яка забиватиме робочі 
органи ґрунтообробних знарядь. Далі, коли маса прив’яне, 
впоперек коткування можна провести ту ж саму оранку чи 
глибоке дискування.

Післязбиральні сидерати: за і проти?
Ефективне використання сучасних 
сидеральних культур в агробізнесі

Журнал AgroOne (№11(48)/ листопад 2019)
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ВИМУШЕНІ СИДЕРАТИ, або ЩО ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ

– Інша річ, коли ми маємо вимушені сидеральні культури, 
– розповідає Олексій Деркач, – це, так би мовити, падали-
цю. Наприклад, під час збирання озимих зернових чи ози-
мого ріпаку зазвичай відбуваються втрати врожаю. Але їх 
можна використати як сидерат. Проте тут слід також вра-
ховувати й особливості ґрунтово-кліматичних умов. Одного 
року в нашому відділенні після озимого ріпаку планували 
висівати озиму пшеницю. Тож після збирання попередни-
ка провели лущення стерні на глибину 4-6 см. Минуло два 
тижні. Такий агроприйом спровокував проростання падали-
ці ріпаку. Далі ми вирішили не проводити ґрунтообробіток, 
а залишити сходи ріпаку в якості сидерату до строків про-
ведення основного обробітку та висівання озимої культури.
Як правило, серпень місяць відзначається великою посу-
хою, і того року винятку не було. Згодом, коли прийшов час 
проводити основний обробіток ґрунту для висівання озимої 
пшениці, ми помітили, що залишений сидеральний ріпак 
«викачав» з 30-сантиметрового шару всю вологу. Загалом 
в Україні, залежно від зони вирощування, питання вологоза-
безпечення є одним з найактуальніших. Найбільше не виста-
чає її саме у посівний осінній період. Хоч наше господарство 
і розміщене на Чернігівщині, у зоні Полісся, але наші землі 
розташовані на найвищій точці. І якщо в регіоні випадає 
10 мм вологи, то у нас цей показник удвічі менший.
Зазвичай у відділенні компанії основний обробіток ґрунту 
під озиму пшеницю – глибоке дискування на глибину 20-
22 см, на деяких полях проводять плоскорізний обробіток. 
Саме на цьому полі мав працювати плоскоріз. За словами 
агронома, коли агрегат заїхав у поле, на цьому його робота 
й зупинилася. Ґрунт був настільки пересушений, що у нього 
ледь змогли заглибитися робочі органи, а підірваний пласт 
ґрунту був у вигляді великих твердих брил, які не можна 
було подрібнити жодним ґрунтообробним знаряддям. Тож 
на цьому практичному досвіді спеціалісти зрозуміли для 
себе перше правило: вирощування сидератів після зби-
рання культур, які рано звільняють поле (озимі зернові та 
ріпак), буде ефективним лише за достатньої кількості во-
логи.
– У своїй структурі ми також маємо меліоративно-осушені 
землі – чорноземи опідзолені на торф’яній основі, – продов-
жує ділитися досвідом агроном. – На одному з таких полів у 
господарстві було залишено ріпак на сидерат. Проте на цьо-
му полі після сидерального ріпаку хоч і залишилася волога, 
все ж виникла інша проблема – озима совка. Імаго цього 
шкідника відкладає яйця на листках рослин. При цьому на 
бур’янах чи на сидеральних рослинах – різниці немає. Якщо 
на полі після збирання культури немає бур’янів чи сидераль-
них рослин, шкідник на такому полі не розмножується.
За вчасного ґрунтообробітку під озиму пшеницю шкідника 
можна проконтролювати механічним способом. Проте поки 
наш сидеральний ріпак ріс, ми дали шкіднику можливість 
розмножитися. Після висівання та отримання сходів озимої 
пшениці довелося екстрено застосувати хлорпірифос у нормі 
1 л/га, адже на 1 м2 нараховували до 30 особин озимої сов-
ки. За такої норми інсектициду навіть у 10-сантиметровому 
шарі ґрунту загинули личинки травневого жука. Якщо у по-
сівах пшениці згодом з’являються рослини озимого ріпаку, їх 
можна легко знищити гербіцидом на основі трибенурон-ме-
тилу у нормі 15-20 г/га. Утім, бажано не затягувати з цим, щоб 
запобігти конкуренції з боку ріпаку (до появи 3-го листка у 
пшениці). Тому друге правило, яке взяв собі на замітку пан 
Олексій: за вирощування сидератів потрібно також контро-
лювати шкідників. Адже, як показала практика, сидерати слу-
гують базою для розмноження шкідників, таких як лучний 
метелик, совки та інші, й тому потребують хімічного захисту. 
Тож за умов сучасного ведення агробізнесу, такий захід є за-
тратним та не зовсім вигідним, – наголосив Олексій Деркач.

NO-TILL — 

БЕЗ СИДЕРАТІВ НЕ ОБІЙТИСЯ

No-Till – єдина система землеробства, яка передбачає 
обов’язкове вирощування сидеральних культур. Це зу-
мовлено тим, що ґрунт за такої системи не обробляють, і 
упродовж кількох років його структура стає максимально 
наближена до природної. У такому разі, наприклад, такі си-
деральні культури, як гірчиця, редька олійна, завдяки своїй 
стрижневій кореневій системі здатні за сезон поліпшити 
дренаж ґрунту, оскільки за нульової технології плужної 
підошви немає, що допомагає кореневій системі рослини 
безперешкодно рости вглиб.
Приведемо приклад з досвіду АПОП «Великообухівське», 
що розташоване на Полтавщині. У цьому господарстві од-
ночасно зі збиранням озимої пшениці сіють редьку чи гір-
чицю олійну. Над жаткою комбайна встановлюють електро-
механічну сівалку, яка висіває сидерати під час збирання 
пшениці. Таким чином, висіяне дрібне насіння, що потрапи-
ло на поверхню ґрунту, після проходу комбайна покриваєть-
ся подрібненою соломою. Завдяки перепадам температур 
(день-ніч) відбувається конденсація повітря з утворенням 
роси. Цієї вологи цілком достатньо для проростання насін-
ня та утворення хороших сходів. Якщо в цей час випадуть 
опади, звісно, що вони не будуть зайвими. Висіяний сидерат 
квітує аж до самісіньких морозів. Окрім цього, як розповів 
керівник господарства, самі сидерати є досить ефективним 
біологічним знаряддям якісного ґрунтообробітку без засто-
сування усіляких глибокорозпушувачів. Утім, слід брати до 
уваги те, що якщо рослини сидератів встигають до настан-
ня знижених температур сформувати насіння, їх необхідно 
знищити гліфосатом. Оскільки у разі його дозрівання та ви-
сипання на поверхню поля, проросле навесні наступного 
року насіння спричинить більші проблеми, аніж бур’яни. Та-
кож за нульової системи землеробства, скоріш за все, мож-
на використати й принцип «вимушених» сидератів деяких 
культур.
Власне, з наведеного вище практичного досвіду різних го-
сподарств можна зробити певні висновки. У нинішніх умо-
вах господарювання за класичної системи землеробства 
вирощування як звичайних, так і «вимушених» сидератів є 
економічно недоцільним, тоді як технологія No-Till перед-
бачає обов’язкове їх вирощування. До того ж за нульової 
системи землеробства можна використовувати і «виму-
шені» сидерати. А чом і ні.

Сергiй Iваненко
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ЗЕРНОСУШИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
XXI СТОЛІТТЯ ВІД «ЗАВАГРОТЕХ»

Ми живемо в 21 столітті, коли технології стрімко 
розвиваються. А ось очисні/зерносушильні комплекси 
досі часто будують за технологією 60-річної давності. 
ТОВ «Завод Агропромислових Технологій» - єдине віт-
чизняне підприємство, яке успішно реалізує проекти з 
переробки та зберігання зерна не тільки в Україні, але 
і в країнах ЄС - пропонує сучасне високоефективне рі-
шення для кожного господарства.

Зерносушильний комплекс нового типу повністю ме-
ханізований, для роботи на ньому досить одного опе-
ратора. До складу комплексу входять:

 Зерносушарка - продуктивність від 6 до 20 т/год, 
встановлюється окремий бункер під очисну машину 
(відходи) будь-якої продуктивності на вибір замовни-
ка.

Подача чистого зерна здійснюється в конусний си-
лос проїзного типу до 130 м³, що дозволяє формувати 
більші партії для відвантаження, скорочує час заванта-
ження і час використання автотранспорту.

  Проїзна/напівпроїзна завальна яма - ємність до 100 м³, 
прискорює процес приймання зерна. Також її можна 
використовувати як резервний накопичувач для робо-
ти комплексу в нічний час без залучення додаткової 
техніки і людських ресурсів.

Для кожного замовника індивідуально розробляється 
технологічна компоновка комплексу: в залежності від 
характеристик майданчика, наявної інфраструктури і 

завдань. Технологічна схема дозволяє легко додати до-
даткові потужності для зберігання зернових: у вигляді 
силосів на конусному дні (до 690 м³) або на плоскому дні 
(до 2665 м³).

Такий комплекс допоможе забезпечити повний спектр 
робіт з обробки та зберігання зерна.

ТОВ «ЗАВАГРОТЕХ» виробляє повний перелік обладнан-
ня для проекту, що дозволяє реалізовувати його у найко-
ротші терміни. У комплектацію входять ЗЕРНОСУШАРКИ 
СЗМ + ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КТ-601 під всі види палива (газ 
або ДТ, пічне піролізне паливо, дрова, зерновідходи, соло-
ма і т.д.), силоси, транспортне і самопливне обладнання. 
Все обладнання може поєднуватися з зерносушарками 
будь-яких виробників.

(050) 305-05-98
(067) 346-65-40

www.zavagrotech.com.ua
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На це питання дає відповідь Олександр Гончаров, незалежний експерт, аналітик

Яка норма внесення добрив на гектар?

Існують декілька вариантів розрахунку оптимальних норм 
мінерального живлення балансовим методом. Балансовий 
метод – це метод розрахунку, при якому визначена норма 
мінеральних добрив повинна компенсувати різницю між 
потребою (виносом елементів врожаєм) та надходженням 
елементів живлення з ґрунту.
Як варіант, норма внесення добрив розраховується:
з урахуванням виносу елементів живлення врожаєм та ко-
ефіцієнтами використання поживних речовин з ґрунту 
і добрив. Або кількість добрив визначають на запланова-
ну прибавку врожаю, тобто на різницю між врожайністю, 
яку забезпечує природна родючість ґрунту, та запланова-
ною врожайністю.
На точність розрахунків балансовим методом впливає 
чимало факторів: 
■  фізичний стан та хімічний склад ґрунту, 
■  рельєф поля, спосіб обробки ґрунту, 
■  наявність або відсутність рослинних залишків поперед-

ньої культури,
■  температура ґрунту, його вологість, кількість опадів.
Ці фактори впливають на об’єктивне визначення макси-
мально можливої врожайності в певних ґрунтово-кліма-
тичних умовах. А також на коефіцієнт використання ру-
хомих форм поживних речовин з ґрунту та мінеральних 
добрив.
Коефіцієнт використання елементів живлення з переущіль-
неного ґрунту є значно меншим, аніж з ґрунту з оптималь-
ною щільністю (структурою).
Холодна або занадто спекотна погода, пересохлий або над-
мірно зволожений ґрунт, також вносять вагомі корективи 
в теоретичні розрахунки. Наприклад, у холодному (темпе-
ратура 8-12°С) ґрунті рослини поглинають фосфору в три 
рази менше, ніж у теплому (температура понад 20°С). Саме 
тому у холодну погоду симптоми дефіциту фосфору помітні 
навіть на добре забезпечених цим елементом ділянках.
При температурі менш за 10°С рослини «ігнорують» нітрат-
ний азот, але активно поглинають амонійну форму азоту. 
Тому в холодну погоду внесення різних форм азоту з одна-

ковим вмістом азоту в перерахунку на д.р. має різний ефект.
Затоплення посівів негативно впливає не тільки 
на швидкість поглинання елементів живлення рос-
линами – в затопленому ґрунті активно відбувається 
денітрифікація нітратного азоту, внаслідок чого нітрати 
перетворюються на газоподібний азот і випаровуються 
в атмосферу.
Необхідно враховувати синергізм та антагонізм елементів 
живлення, а також вплив добрив на рН ґрунту. 
Тому, на жаль, не існує короткої відповіді на коротке пи-
тання «скільки дати добрив» без попередніх відповідей 
як мінімум на два десятка уточнюючих питань. І навіть 
це не дає гарантії – погода може внести свої корективи 
в будь-який момент.
Існує декілька простих правил, дотримання яких дозволяє 
уникнути надмірного використання добрив та дефіциту 
елементів живлення.
По-перше, доцільно використовувати «стартові» азот-
но-фосфорні добрива. Внесення 10-12 кг/га д.р. фосфору 
може виправити наслідки тимчасового похолодання піс-
ля сівби пізніх ярих культур та забезпечує активний ріст 
коріння ранніх ярих культур.
По-друге, на лужних або нейтральних ґрунтах Півдня України 
доцільно використовувати переважно амонійну форму азоту: 
вона добре «працює» у холодному ґрунті та зберігається три-
валий час навіть при випаданні рясних опадів.
По-третє, нітратний азот доцільно використовувати для під-
живлення посівів, які активно вегетують. Не варто викори-
стовувати великі дози нітратних добрив для передпосівно-
го внесення – існує величезний ризик втратити нітрати ще 
до початку періоду максимальної потреби рослин у азот-
ному живленні.
По-четверте, мінеральне живлення повинне бути збалансо-
ване. Для визначення «слабкої ланки» у системі живлення 
необхідно своєчасно провести аналіз ґрунту. Досить часто 
декілька десятків кілограмів NPK, як то кажуть, не «працю-
ють» через брак декількох десятків грам мікроелементів. 
Через те, що деякі елементи живлення є антагоністами та 
заважають один одному при кореневому поглинанні (на-
приклад, К та Mg), «вирівняти» оптимальне співвідношення 
мінеральних сполук можна шляхом позакореневого жив-
лення. Цей метод дозволяє провести своєчасну «корекцію» 
мінерального живлення посівів.
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БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35

ПІДПРИЄМСТВО ФОП «КОВАЛЕНКО» - 20 РОКIВ НА РИНКУ!

На початку діяльності нашої компанії основним напрямком було виробництво садово-городнього інвентарю, 
ручного садового і сільськогосподарського інструменту та інших господарських товарів.

У 2010 році компанія почала опановувати новий для себе напрямок виробництва зерноочисних решіт для 
комбайнів під товарним знаком «K-sieve». Шляхом аналізу роботи виробів на комбайнах, швидко реагуючи на 
побажання замовників, постійно модернізуючи і розширюючи своє обладнання, виробництво досягло високої 
якості при виготовленні великої кількості як зернозбиральних решіт, так і садово-городнього інструменту.

НАШІ ПОСЛУГИ:    
  Металообробка: токарні, різка, рубка, штам-
пування, фрезерування, зварювання (будь-яка 
складність, замкнутий цикл виробництва, 
доставка по Україні)
  Послуги з ремонту решіт
  Інструменти та інвентар для будинку, саду і 
городу.

066-855-94-80
067-647-43-30
miprom.contact@gmail.com
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Земельним кодексом України визначено, що особою, якій 
належить право користування істотною частиною масиву 
земель сільськогосподарського призначення, є землеко-
ристувач, якому належить право користування (оренда, 
емфітевзис) земельними ділянками, розташованими у 
масиві земель сільськогосподарського призначення, за-
гальною площею не менш як 75 відсотків усіх земель 
масиву.
Існують такі випадки, коли така особа, маніпулюючи 
правом користування істотною частиною масиву земель 
сільськогосподарського призначення, передає власни-
ку земельної ділянки (чи її орендарю) іншу ділянку, яка 
має більш низьку якість, а відтак і родючість, при цьому 
не беручи до уваги визначений нормами чинного зако-
нодавства порядок обміну земельними ділянками, розта-
шованими у масиві земель сільськогосподарського при-
значення.
Особливості використання та розпорядження земель-
ними ділянками, розташованими у масиві земель сіль-
ськогосподарського призначення визначено у ст. 37-1  
Земельного кодексу України.

Власники земельних ділянок усіх форм 
власності, розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського призначення, можуть 
обмінюватися такими земельними ділянками.

Власники та орендарі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, 
розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського призначення, на період 
дії договору оренди можуть обмінюватися 
належними їм правами користування 
земельними ділянками шляхом взаємного 
укладання між ними договорів оренди, 
суборенди відповідних ділянок.

На що слід звернути увагу.

По-перше, одного бажання особи, якій належить право 
користування істотною частиною масиву земель сільсько-
господарського призначення, замало.
Закон визначає, що у разі якщо інші земельні ділянки пе-
ребувають в оренді, то така особа має право на одержан-
ня їх у суборенду, за умови передачі їх власнику (оренда-
рю) у користування (оренда, суборенда) іншої земельної 
ділянки, розташованої у цьому ж масиві, на такий самий 
строк та на таких самих умовах, якщо внаслідок через-
смужжя невикористання таких земельних ділянок ство-
рює перешкоди у раціональному використанні земель-
них ділянок, що перебувають у користуванні цієї особи.

По-друге, Законом України «Про оренду землі» визна-
чаються особливості права оренди (суборенди) таких  
земельних ділянок.
Право оренди (суборенди) земельних ділянок, що набу-

Особливості використання 
та розпорядження земельними ділянками, 
розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення

Суперечки між орендарями 
земельних ділянок, 
розташованих у масиві земель 
сільськогосподарського 
призначення, відбуваються 
загалом через те, що особа, якій 
належить право користування 
істотною частиною масиву земель 
сільськогосподарського призначення 
не погоджується звільнити 
індивідуально визначену земельну 
ділянку, у якої є кадастровий номер, 
встановлені межі, тобто вона є 
об’єктом цивільних прав, саме через 
її більш високу якість, родючість.

Журнал AgroOne (№5(66)/ травень 2020)
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До звернення додаються:
■  підписані особою, якій належить право користування 

істотною частиною масиву земель сільськогосподарсь-
кого призначення, проект договору оренди (суборенди), 
а також проект договору оренди (суборенди) земельної 
ділянки, право користування якою пропонується пере-
дати взамін;

■  засвідчена орендарем копія договору оренди земельної 
ділянки, орендарем якої виступає особа, якій належить 
право користування істотною частиною масиву земель 
сільськогосподарського призначення, право користу-
вання якою пропонується передати взамін.

Друга сторона протягом одного місяця з дня одержання 
пропозиції зобов’язана розглянути звернення, підписати 
договір або надати письмову мотивовану відмову в його 
укладенні. У разі недосягнення згоди щодо укладення 
договору оренди (суборенди) такий договір визнається 
укладеним за рішенням суду, крім випадків, визначених 
чинним законодавством України.
І наостанок, слід пам’ятати, що орендарі таких земельних 
ділянок зобов’язані письмово повідомити орендодавця 
про обмін належними їм правами користування земель-
ними ділянками протягом п’яти днів з дня державної 
реєстрації права суборенди. У письмовому повідомлен-
ні зазначаються кадастровий номер земельної ділянки 
(за наявності), строк, на який укладено договір суборен-
ди, та особа, якій передано в суборенду земельну ділян-
ку. Письмове повідомлення надсилається орендодавцеві 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
або вручається йому особисто під розписку.

Керуючий партнер Адвокатського бюро  
«Вікторія Кур’ян та партнери» – адвокат  Вікторія Кур’ян  

св. №000339 від 15.05.19 р.

вається особою, якій належить право користування істот-
ною частиною масиву земель сільськогосподарського 
призначення, з передачею взамін права користування 
іншою земельною ділянкою набувається і реалізується 
з такими особливостями:
■  строк оренди (суборенди) не повинен перевищувати 

строку користування земельною ділянкою за догово-
ром, що укладається взамін;

■  розмір орендної плати (плати за суборенду) має від-
повідати орендній платі (платі за суборенду) за догово-
ром, що укладається взамін;

■  орендар не має переважного права на купівлю орендо-
ваної земельної ділянки у разі її продажу;

■  орендар (суборендар) не має права на компенсацію ін-
шою стороною договору витрат на поліпшення орендо-
ваної земельної ділянки, на поновлення договору орен-
ди (суборенди) на новий строк у разі заперечень іншої 
сторони договору;

■  у разі якщо до земельної ділянки, право на яку пере-
дається взамін, відсутній доступ з краю масиву, особа, 
якій належить право користування істотною частиною 
масиву земель сільськогосподарського призначення, 
зобов’язана забезпечити землекористувачу право про-
ходу, проїзду до такої земельної ділянки на умовах без-
оплатного земельного сервітуту;

■  у разі якщо в оренду (суборенду) особі, якій належить пра-
во користування істотною частиною масиву земель сіль-
ськогосподарського призначення, передається декілька 
земельних ділянок, що належать одній особі, земельні 
ділянки, право користування якими передається взамін, 
повинні бути пов’язані спільними межами.

Встановлення у договорі оренди (суборенди) земельної 
ділянки, право на яку передається взамін, інших умов, ніж 
передбачені частиною п’ятою статті 8-2 Закону України 
«Про оренду землі», допускається лише за погодженням 
іншої сторони договору.
Власник або користувач земельної ділянки, земельна 
ділянка якого передається в оренду (суборенду) особі, 
якій належить право користування істотною частиною 
масиву земель сільськогосподарського призначення, має 
право на відшкодування майнової шкоди, завданої йому 
в результаті такої передачі, у повному обсязі.

По-третє, для укладення договору оренди (суборенди) 
в порядку обміну правами користування земельними 
ділянками особа, якій належить право користування істот-
ною частиною масиву земель сільськогосподарського 
призначення, письмово звертається до другої сторони 
з пропозицією укласти договір оренди (суборенди).

У зверненні зазначаються:
■  земельні ділянки, правами користування якими про-

понується обмінятися, із зазначенням кадастрових но-
мерів (за наявності), площі угідь земельних ділянок, їх 
нормативної грошової оцінки;

■  розмір майнової шкоди, завданої власникам, користу-
вачам земельних ділянок внаслідок обміну правами 
користування.
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ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ  
РЕШТОК МУЛЬЧЕР  

ПРР 280 

   Посилені 
підшипники 
ротора  
в масляній  
ванні

  Автоматичний 
натяжник ременів

  ОБЕРТИ РОТОРА 
– 2250 об./хв.

АНАЛОГІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕМАЄ

  6 РОКІВ УСПІШНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Виробник МПП «ЛИБІДЬ» (050) 301-49-85
(050) 307-53-97

(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua

ЛІСОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ (ІСПАНІЯ) ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ  
БАРАБАННОГО ТИПУ (ІТАЛІЯ)

ДОЩУВАЧІ (СПРИНКЛЕРИ) ДЛЯ 
ПОЛИВУ ПОЛІВ

ШИРОКОЗАХВАТНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ ПОЖНИВНИХ ЗАЛИШКІВ 
КУКУРУДЗИ, СОНЯШНИКУ CUNEO P 920 (ІТАЛІЯ)

Або як не втрачати від 3 тис. грн. з га +

Державна

компенсація

25%

Державна

компенсація

25%
ПОДРІБНЮВАЧ ВАЛКІВ СОЛОМИ 
ранніх зернових культур, післяжнивних решток го-
роху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго 
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє вико-
ристовувати його цілодобово.
  Система подрібнювача: рівні ножі та протиножі
  Низька витрата палива
  ОБЕРТИ РОТОРА – 3000 об./хв.

Технічні характеристики 
  Ширина захвату від 120 до 250 см
  Діаметр дерев до 40 см
  Для тракторів від 80 до 500 к.с.
  Можливість заглиблення від 7 до 40 см
Призначення
  Знищення чагарників і дерев на c/г полях.
  Знищення пеньків та коріння, лісополос, садів тощо.
  Очищення узбіч від кущів і дерев.

Технічні характеристики

  Діаметр труби  від 40 до 140 мм
  Довжина труби від 100 до 850 м
  Тиск води від 4 до 12 атм.

Технічні характеристики
  Радіус поливу від 18 до 106 м
  Робочий тиск від 1,5 до 11 атм.
  Об’єм подачі води  

від 80 до 4050  л/хв.
* Встановлюються  на  тринозі

Подрібнювач однаково бездоганно обробляє площі з рослинністю від трави до чагарників 
діаметром до 5 см. Даний мульчер агрегатується з трактором на задній навісний механізм.
 Робоча ширина захвата – 9.2 м
 Необхідна потужність трактора – 300-350 к.с.

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ УМС-170, 200, 240

ШТРАФ!!!
УМС

ШТРАФ

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ 
 РЕШТОК  ПРР-200

Державна

компенсація

25%

Призначений для роботи на малих та середніх сільгосп-
площах з подрібнення вертикальних пожнивних решток 
після збирання врожаю, а також для подрібнення трави, 
чагарників та гілок діаметром до 3 см. 

СУПЕРЦІНА:  
25 000 ЄВРО З ПДВ

ПІДБИРАЧ-ПОДРІБНЮВАЧ  
ВАЛКІВ (імпорт)

Використовується для підбирання та 
одночасного подрібнення  пожнивних решток 
після  збирання врожаю і завантаження 
подрібненої маси в причіп.

Професійно подрібнює рослинні рештки кукурудзи, со-
няшнику, стерню зернових та інших рослинних залишків 
після збирання врожаю, високої трави і чагарників на не-
оброблюваних землях.

 Загальна вага – 438 кг
  Молотки/ножі, шт. – 32/64
  Вага молотка – 0.8 кг
 ОБЕРТИ РОТОРА – 2450 об./хв.

A1
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Вакуумна сівалка СВТВ 4-8 
«ДНІПРЯНКА» Дніпровського під-
приємства «Агросервістрактор» 
відмінно зарекомендувала себе в 
багатьох господарствах України. 
Сівалка призначена для висіву ово-
чевого насіння, баштанних, лікарсь-
ких та інших культур. Вона забезпе-
чує розподіл насіннєвого матеріалу 
на поодинокі насінини, пунктирне 
укладання насінин у посівну бороз-
ну з точним дотриманням заданої 
відстані між ними і закладання на-
сіння у ґрунт. Конструктивні рішен-
ня, застосовані на сівалці, не мають 
аналогів і забезпечують точній висів 
різних культур з розміром насіння 
від 0,5-10 мм.Ширина міжряддя ре-
гулюється від 5 см і більше. Відстань 

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!A1

висіву насіння у ряду забезпечується 
електронним блоком управління. Кон-
структивні рішення, які закладені у 
сівалку, не мають аналогів, що забез-
печує точний висів насіння різних куль-
тур від моркви до часника-однозубки 
розміром 12-15 мм. Сівалка може агре-
гатуватися як з міні-тракторами, так і 
з тракторами типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість 
сівалки СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» в рази 
нижча вартості сівалок з аналогічними 
параметрами імпортного виробництва. 
Виробник «Агросервістрактор» надає 
фермерам можливість придбати сівал-
ку як у зборі, так і окремі вузли сівалки 
СВТВ 4-8. Це дозволить модернізувати 
насіннєві сівалки СУПН, СОН, СПЧ та ін., 
отримавши з мінімальними витратами 
часу і фінансів якісну нову сівалку.

Відеоролік роботи сівалки СВТВ 4-8 
«ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння 
дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

Придбати сівалку СВТВ 4-8  
«ДНІПРЯНКА» можна у м. Дніпро.

098-123-64-74 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net
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ЯК НАЛАГОДИТИ РЕНТАБЕЛЬНИЙ БІЗНЕС НА
РОСЛИННИХ РЕШТКАХ

Більшість фермерів так чи інакше 
змушені вирішувати проблему від-
ходів зерноочистки та наявності гру-
бих пожнивних решток на полі, скажі-
мо, після кукурудзи чи соняшнику. 
Водночас доводиться платити чималі 
кошти за використання природного 
газу для сушіння зерна та опалення 
приміщень.

Цей комплекс проблем можна подо-
лати за допомогою єдиного рішення 
– технології «Біопал», котра передба-
чає виробництво паливних брикетів 

розміром 5х5х30 см з будь-якої сировини рослинного поход-
ження, до складу якої входить лігнін.

Це: деревина, солома сільгоспкультур, полова, сіно, под-
рібнені відходи деревини, тирси, мікрощепи, лушпиння со-
няшника, торф та інші відходи с/г переробки, що містять лі-
гнін. Фактично паливні брикети, теплотворна здатність яких 
аналогічна вугіллю, можна самостійно виготовляти навіть з 
бур’янів, кущів деревини, що ростуть на узбіччі доріг.

З цією метою ПП «Біопал» пропонує обладнання вітчизня-
ного виробництва, за допомогою якого відбувається под-
рібнення, пресування та виробництво готових паливних 
брикетів. Готова технологічна лінія може встановлюватися у 
будь-якому пристосованому приміщенні чи на подвір’ї. Про-

дуктивність виготовлення паливних 
брикетів перебуває в межах 250-
300 кг/год.

Отриману продукцію можна викори-
стовувати у всіх видах топок: опалю-
вальних котлах, зерносушарках тощо. 
Таким чином, будь-яке фермерське 
господарство може самостійно забез-
печувати себе фактично безкоштовною 
альтернативою природного газу, дизе-
лю та інших видів палива.

За наявності великої кількості сирови-
ни, на базі обладнання «Біопал» можна 
започаткувати додатковий бізнес, виго-
товляючи паливні брикети на продаж чи спрямовуючи їх на 
опалення об’єктів соціальної інфраструктури, якими опікуються 
агровиробники.

Зазначимо, що в Україні таким чином створено вже десятки 
нових підприємств у сільській місцевості, засновники яких ви-
готовляють паливні брикети з хмизу, соломи, відходів дерево-
обробки тощо.

Все обладнання виготовляється в Україні і є конструктивно 
простим та зручним у роботі. Зі свого боку ПП «Біопал» забез-
печує введення техніки в експлуатацію, безкоштовне консуль-
тування та постачання комплектуючих

Обладнання «Біопал» для виробництва паливних брикетів 
за технологією «Піні-Кей» дає змогу переробляти усі види 
рослинної сировини.

+380500503838
+380969699803
biopal.com.ua
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Постійний розвиток, вдосконалення –  
це не просто красиві слова у відношенні до компанії 
«Елеваторпромсервіс», адже сьогодні миколаївський завод 
випускає широку лінійку найрізноманітнішої продукції для 
елеваторного господарства. При цьому практично щороку 
на території підприємства з’являються  
нові цехи та виробничі лінії.

– Наша компанія виготовляє фактично повний спектр облад-
нання, необхідного на елеваторах та у терміналах. Це про-
бовідбірники, електронні автомобільні, вагонні ваги, авторо-
звантажувачі, вагононавантажувачі, різноманітні транспортери, 
норії та інше. Достатньо сказати, що самих лише модифікацій 
авторозвантажувачів у нас понад 20! Ми розуміємо, що у кож-
ного клієнта можуть виникати специфічні запити до елева-
торного обладнання, тому ми пропонуємо максимально ве-
ликий вибір по-справжньому якісної продукції, – зазначає  
Віталій Панасович.
Так, справжнім відкриттям на ринку елеваторного обладнання 
України стала комбінація автомобільних ваг з пробовідбірником, 
створена фахівцями «Елеваторпромсервісу», та конструкція ав-
торозвантажувача, суміщеного з вагами, що дозволяє проводити 
зважування та розвантаження автотранспорту на одній платформі.
– Ми виходили з того, що на багатьох зернозберігаючих підприєм-
ствах замало місця для розташування інфраструктури. Тому наше 
рішення дає змогу істотно зекономити площу, скоротити час прий-
омки партій зерна, а також заощадити кошти на придбанні нового 
обладнання, – пояснює Віталій Коваленко.
Стабільно високим попитом користуються авторозвантажувачі ви-
робництва «Елеваторпромсервісу» вантажопідйомністю до 100 т і 
робочою довжиною платформи до 24 м, а також вагонорозванта-
жувачі, яких нараховується понад 10 модифікацій. Сьогодні їх вико-
ристовують усі великі портові термінали України, котрі належать та-
ких великим компаніям як «Кернел», «Бунге», «Прометей», «Каргілл», 
«АДМ Юкрейн», підприємства ДПЗКУ та ін. 
– Окрема наша гордість – це сучасні пробовідбірники, випуск яких 
ми започаткували років 5 тому. Спеціально створили цех, викори-
стовували найсучасніші рішення і сьогодні вже пропонуємо клієн-
там повністю автоматизоване комп’ютеризоване обладнання для 
відбору проб зерна. Його особливість полягає у тому, що, забезпе-
чуючи виняткову точність на усіх видах зернової продукції, наші 
пробовідбірники цілковито виключають вплив людського фактору, 
– стверджує засновник компанії «Елеваторпромсервіс».

Один з найпотужніших видів продукції миколаївського заводу – 
це транспортерне обладнання. 

Нині «Елеваторпромсервіс» виробляє широкий спектр типів транс-
портерів та норій. Справжня гордість компанії – створене з нуля ви-
робництво ланцюгів разом з ланцюговими транспортерами потуж-

 ставка на якість ніколи не підведе!
ністю до 500 т/год.
– Ми дуже ретельно підійшли до цієї справи, оскільки виробництво 
ланцюгів до транспортерів є досить складним, як і вимоги до якості 
цієї продукції. Наразі ми можемо випускати до 2 кілометрів високоя-
кісних ланцюгів щомісяця, і маю сказати, що багато вітчизняних ком-
паній, виробників елеваторного обладнання, купують ланцюги у нас, 
оскільки не мають власного виробництва. Нині цей цех завантажений 
замовленнями мінімум на два місяці наперед, – розповідає Віталій 
Панасович.
Важливу роль у плані зростання ефективності роботи заводу відіграє 
токарний цех з новим американським обладнанням – сучасними 
станками з ЧПК, з якими працюють найбільш кваліфіковані працівни-
ки. Повністю використовується лазерна різка металів, що додатково 
підвищує якість роботи на 60%.
Ще одна унікальна розробка конструкторів «Елеваторпромсервіс» – 
спеціальні телескопічні транспортери, потужністю від 175 до 1000 т/
год, які використовуються у портах. Тобто, миколаївське підприємство 
упевнено закриває ті позиції, котрі раніше імпортувалися до України.
– Знаєте, я не звик хвалитися і казати, що ми там, найкращі – і все. 
Наші успіхи останніх років – це перш за все результат багаторічної 
роботи, спрямованої на підвищення якості продукції. Усі кошти, що ми 
заробляємо, компанія вкладає у нове обладнання та нові напрямки 
виробництва. Ось запустили сучасний цех порошкового фарбування 
деталей, освоїли термопластичний метод фарбування, яке може три-
матися до 20 років. На даний час працюємо над створенням цеху фу-
терування самопливного обладнання, – зазначає Віталій Коваленко.
Засновник компанії «Елеваторпромсервіс» не приховує свого роз-
чарування млявістю прийняття критично важливих для економіки 
регіону та країни в цілому рішень, спрямованих на розвиток маши-
нобудівних підприємств. 
За словами Віталія Панасовича, завод вже п’ятий рік поспіль ніяк не 
може отримати у користування 40 соток землі, аби розташувати там 
потужності нового цеху.
– Я навіть не знаю, як прокоментувати цю ситуацію. Ми створюємо 
нові робочі місця, ми платимо податки, займаємося імпортозаміщен-
ням – і не можемо в нормальному режимі отримати невелику ділян-
ку для подальшого розвитку. Це неправильно, навпаки, таким живим 
сучасним підприємствам як наше, потрібно сприяти, адже саме вони 
наповнюють державний та місцевий бюджети, – наголошує Віталій 
Панасович.
Втім, проблем у вітчизняних машинобудівників і без того не бра-
кує. Так, починаючи з січня 2021 року буквально за декілька місяців 
вартість металу на внутрішньому ринку в Україні зросла більш, аніж 
на 100%.
– На ринку діє нездорова монополія і дуже погано, що держава ніяк 
не втручається у цю ситуацію. Адже страждають усі без винятку ма-
шинобудівники, які не можуть конкурувати за ціною продукції з за-
рубіжними конкурентами. Доходить до абсурду: покупці у Молдові 
розповідали, що їм дешевше замовити окремі види обладнання у Ту-
реччині і привезти, аніж купувати під боком – в Україні. Тому вважаю, 
повинне бути якесь державне регулювання вартості металу, і це воз-
дасться економіці держави сторицею, завдяки тому, що активно за-
працюють наші машинобудівники. Наприклад, ми експортували свою 
продукцію до Чехії, Чилі, тієї ж Молдови і могли б істотно розширити 
географію нашого експорту, – переконаний Віталій Коваленко.
Тим не менш, «Елеваторпромсервіс» активно розвивається і не зби-
рається збавляти обертів. Провідний вітчизняний виробник елеватор-
ного обладнання сьогодні пропонує широкий спектр своєї продук-
ції та послуг, включно з розробкою технічного проекту, монтажем та 
сервісним обслуговуванням свого обладнання. 

Сама назва «Елеваторпромсервіс» перетворилася в Україні на 
справжній еталон якості і ми хочемо побажати Віталію Панасо-
вичу, Олександру Віталійовичу та усім їхнім колегам подальших 
успіхів та здійснення усіх планів!

РАЗОМ З НАМИ, ДО УСПІХУ!

«ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС»:  

Сьогодні продукцію миколаївського 
«Елеваторпромсервісу» 

використовують практично 
усі великі портові зернові 
термінали та елеватори 
нашої країни,     КХП, а 
також     чимало аграрних 
господарств. Справу Віталія 
Панасовича продовжує 

його син Олександр 
Віталійович, котрий нині 

є генеральним директором 
«Елеваторпромсервісу».
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Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували 
як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але 
використання таких добрив може бути обмежене недостат-
ньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме 
для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний 
метод внесення РМД.

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під 
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у кри-
тичні 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 коле-

са відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне 
колесо оснащене голками, через які і відбувається впри-
скування 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 пе-
реміщуються.

Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити 
витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від на-
лаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість ре-
човини. 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 кіль-
кості на гектар. Наш підживлювач оснащений ком’пютером, 
розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкціного підживлювача рослин
Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного під-

живлення рослин – економія та точність. За рахунок чого до-
сягається максимальний результат:

• Підвищення ефективності підживлення завдяки прико-
реневому внесенню.

• Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• Зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• Можливість використання різних видів добрив.

Наша компанія займається виготовленням, продажем та 
введенням в експлуатацію ін’єкційних підживлювачів рос-
лин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефек-
тивність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до 
запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми не-
семо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай, 
тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантій-
ну підтримку, а також проводимо консультування та нав-
чання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

Аплікатор для внесення  
рідких добрив у ґрунт

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

За детальною інформацією звертайтесь  
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»
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БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приклад бічного 
пошкодження 

зовні 
після вулканізації

латка 
після вулканізації

ГОТУЙТЕ ТЕХНIКУ ДО СЕЗОНУ,  
КУПУЙТЕ ШИНИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ!

ОДНА З ПЛОЩАДОК (В НАЯВНОСТІ ПОНАД 3000 ШИН)
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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, вул.Мелітопольска 15

ТОВ «ДИЗЕЛЬАПАРАТУРА» - ПРАЦЮЄМО ПОНАД 25 РОКІВ!

Підприємство з багаторічним досвідом роботи - це гарантія надійності, вміння вижити в будь-якій ситуації, де нововве-
дення 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.

капітальний ремонт дизельних паливних насосів (ТНВД) і форсунок 
всіх систем;

ремонт двигунів внутрішнього згоряння, їх вузлів і агрегатів;
виробництво запчастин до сільськогосподарських знарядь, тракторів, 

комбайнів та ін. сільгосптехніки іноземного виробництва: джон дир, 
кейс, Клаас

розточення під барабани на всі комбайни, розточування блоків під 
ліжка, проміжних опор тракторів Т-150, К-700, ремонт шатунів, воріа-

торів, шліфування колінвалів, виготовляються вали, корпусні деталі 
для різної сільськогосподарської техніки;

виготовляємо зубчасті, шевронні колеса, вінці черв’ячних шесте-
рень, зірочок, конічні і циліндричні шестерні прямозубі, косозубі, з 
круговим зубом шестерні до модуля 14 і до 1,2 м. в діаметрі і вагою 
до 1500 кг. Виготовлення валів, вал-шестерень: шеврони вал, кар-
данний вал, шліцьовий вал.

Виливки чавуну, сталі, бронзи, алюмінію
балансування всіх обертових деталей: якоря, ротора, валів, бара-

банів подрібнювача
Виготовлення витків шнека
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ІННОВАЦІЙНІ ВІДТІНКИ СІРОГО
ERMO змінює брендовий колір та впроваджує нові 
технічні рішення

ERMO – всесвітньо відомий італійський виробник 
сільськогосподарської техніки для обробітку ґрунту. 

Компанія була заснована Ернесто Моро в 1967 році на 
Півночі Італії і до сьогодні є сімейним бізнесом. У 2016 році 
Головою правління і CEO компанії ERMO стає Джованна 

Моро, донька Ернесто Моро. У 2021 році компанія ERMO 
змінює традиційний білий колір на сірий.

ПЛУГИ І НЕ ТІЛЬКИ
ERMO змінює вигляд. За зовнішнім виглядом, а також за своєю 
суттю, ми все з більшою рішучістю просуваємо агрегати, альтер-
нативні традиційному плугу. Хоча він і досі залишається серцем 
бізнесу для бренду, нерозривно пов’язаного з оранкою та, зокре-
ма, з великою потужністю агрегатів.
Протягом кількох років італійський виробник поєднував тради-
ційні плуги з двома моделями дискових та зубових культиваторів. 
І працював над розробкою передпосівного компактора, ана-
логічного тим, які за останні роки здобули таке велике визнан-
ня в Північній Європі. Поряд з цією еволюцією, яку ми могли б 
визначити як технічну, з 2021 року компанія ERMO також активу-
вала нову стратегію комунікації. Вона покликана допомогти ком-
панії отримати  ще кращі перспективи навіть на нових ринках. 
Почнемо прямо звідси, щоб розповісти останні новини від ERMO.

РЕБРЕНДИНГ
Найбільш очевидною новинкою є, безсумнівно, зміна офіційного 
кольору, який переходить від традиційного білого до оцинкова-
ного сірого. Це колір певного тону, з певним складом, що робить 
його дуже яскравим на сонці – настільки, що нагадує про попе-
редній білий колір. Новий логотип ERMO, перероблений за сти-
лем та характером, також виділяється на плугах, глибокорозпу-
шувачах та дискових боронах цього прекрасного сірого кольору. 
Одночасно проводиться оновлення сайту. Він буде доповнений 
відеоматеріалами як рекламного характеру, так і навчальними 
матеріалами для вирішення найбільш поширених проблем, та-
ких як труднощі з налаштуванням і першим запуском у поле.

Дискова борона Hurricane 600 (mod by Smi Modding Team)

Дискова борона Ghibli 500 

АДАПТАЦІЯ ДО НАДВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ
Ні для кого не секрет, що потужність тракторів зростає з кожним 
роком – і що на сьогодні є моделі, які значно перевищують 500 к.с. 
Вони піддають плуг дуже сильним навантаженням, є екстремаль-
ними для гусеничних тракторів і оснащені майже повним зче-
пленням. Для роботи з такими польовими велетнями, ERMO про-
тягом багатьох років використовує високоякісну спеціальну сталь 
з високою межею гнучкості. Наприклад так, як в моделях Diablo, 
напівнавісний плуг якого доповнено рамою перерізом 200x200 
мм зі сталі Strenx. Крім того, оскільки паралельно зі збільшенням 
потужності збільшуються колії тракторів, нові моделі Diablo до-

НОВІ АГРОНОМІЧНІ РІШЕННЯ
Водночас зростає кількість фермерів, які вже давно відмовились 
від традиційної оранки, тобто від плуга, задля більш швидкого 
і менш глибокого обробітку. Для них ERMO пропонує дискові 
та зубові культиватори. Серед яких, зокрема, модель дискової 
борони Hurricane. Цей 7-ми тонний агрегат оснащений диска-
ми діаметром 61 см замість попередніх 57 см. Завдяки своїм 
розмірам і міцності він чудово підходить для тракторів потужні-
стю від 300 к.с. Також заплановано оновлення для моделі Ghibli 
– дискової борони, яку можна поєднувати з сівалкою. З цього 
року вона оснащена високоміцним підшипником SKF.

БІЛЬША ЦІННІСТЬ ЗАВДЯКИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Індустрія 4.0., «Четверта промислова революція» також відчу-
вається в компанії ERMO, яка інвестує значні кошти в інновацій-
не обладнання. Зокрема, це автоматизований обробний центр, 
який буде встановлений наприкінці літа,  забезпечить макси-
мальну ефективність, точність та якість технологічних операцій. 
А роботизований центр зварювання, що вже працює з минулого 
року, на відміну від стандартного робота, автономно керує всім 
процесом на декількох станціях. Роботизація також впроваджена 
у складському відділі. За допомогою вертикальної системи збері-
гання, значно покращилось управління дрібними деталями та 
зменшився простір, необхідний для складання компонентів.

Напівнавісний плуг DIABLO

зволяють збільшити їх зміщення для повного закриття колії тя-
гача.
Геометрія також перероблена для моделей Evolution та Vari 
Evolution IOF. Ці навісні плуги, які забезпечують високу точність 
і ефективність оранки в найбільш складних умовах, відзнача-
ються характерним паралелограмом, який може бути змінений 
гідравлічно для отримання найбільш підходящого зміщення 
для трактора.
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