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ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

ПШЕНИЦЯ  ОЗИМА

РІПАК  ОЗИМИЙ

Н А С І Н Н Я
м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com
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ПШЕНИЦЯ  ОЗИМАПШЕНИЦЯ  ОЗИМА
Назва Фірма-виробник Вегетаційний 

період, днів
Потенційна 

врожайність, ц/га
Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

НС-40С Інститут овочівництва і рільництва 
«NS SEME», Нови Сад, Сербія середньоранній 115,0 1 р. договірна

Ліра Одеська 282-285 63,6-100,4 еліта 8 700

Ніва Одеська середньостигла 110 еліта 8 700

Октава Одеська середньостигла 84-102 еліта 8 700

Мудрість Одеська 282-285 76-115 еліта 8 700

Назва Фірма-виробник Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

ГРІМ
ВНІС

300-305 71,0 F1 1 100 п.о.

Редстоун 300-305 70,0 F1 1 000 п.о.

Чорний Велетень Інститут кормів Поділля 292-323 55,0 1р 31 000

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

НС МОРОЗ Інститут овочівництва і рільництва 
«NS SEME», Нови Сад, Сербія ультраранньостиглий 40-62 еліта договірна

ГОРОХ  ОЗИМИЙ
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Ми звикли до того, що на заваді 
високої продуктивності соняшника, як 
і інших культур, стоять мізерні запаси 
ґрунтової вологи та посушлива літня 
погода. За цим обмежувальним фак-
тором урожайності поза нашою увагою 
залишаються інші чинники, як то:

- забезпечення рослин збалансова-
ним оптимальним живленням;

- негативний вплив бур'янів, хвороб 
та шкідників.

Адже для формування урожаю 3 т/га 
соняшник споживає: азоту - 180 кг, калію 

- 330 кг, фосфору - 80 кг, магнію - 60 кг, 
сірки - 90 кг, а також понад 200 г бору, 
150 г цинку, 80 г марганцю, 30 г міді та 
1.5 г молібдену.

Весна та початок літа цього року 
напоїли землю довготривалими інтен-
сивними дощами та зливами, створив-
ши умови для інтенсивного початку ве-
гетації рослин у фазі від появи сходів 
до 10 листка. Це створило сприятливі 
умови для розвитку кореневої системи. 
За 40 днів цього періоду рослини спо-
жили: до 30 кг азоту, або 16% від усієї 
потреби за вегетацію, а також 45 кг 
калію (11%), 18 кг фосфору (21%), та 
22 кг сірки (20%) і 5 кг магнію (10%).

Тож правильно поступили ті, хто у 
цей період для стимулювання розвитку 
кореневої системи листковим піджив-
ленням внесли фосфор, цинк та інші 
мікроелементи з магнієм та сіркою.

Адже в умовах швидкого пере-
сихання верхнього шару ґрунту, так 
як і перезволоження та промивання 
нітратів та сірки в глибокий шар ґрун-
ту слаборозвинена коренева система, 
сформована у верхньому шарі, не може 
забезпечити потребу рослин у елемен-
тах живлення.

Наступна фаза розвитку соняшни-
ка від 10-го листка до початку цвітіння 
триває 35-40 днів. У цей період фор-
мується потужна вегетативна маса - до 
200 кг на 1 га сухої речовини щоденно.

Для забезпечення такого інтенсив-
ного розвитку рослини споживають: до 
90 кг азоту, 12 кг фосфору, 250 кг калію, 

17 кг магнію та 20 кг сірки. Зважаючи на 
великі втрати нітратного азоту через 
промивання та стоки з поверхні ґрунту, 
необхідно у цей період внести прико-
ренево 90-100 кг аміачної селітри або 
КАС. Добре розвинені рослини со-
няшника споживають до 600 мл води. 
Особливо велика потреба припадає на 
період від початку формування бутонів 
до цвітіння. Натепер ця умова розвитку 
добра, а тому є можливість рослинам 
за умов забезпечення оптимальним 
живленням та температурним режи-
мом 25-27ºС сформувати велику веге-
тативну масу листків у період цвітіння 
та активізувати накопичення продуктів 
фотосинтезу. Велика листкова поверх-
ня зберігається і після цвітіння, що 

дозволяє рослинам закласти більшу 
кількість квіток на кошик, високу масу 
тисячі зерен та збільшення вмісту жиру 
у них. Якщо у випадку достатнього во-
дозабезпечення рослин до цвітіння в 
період цвітіння та формування зерен 
настає посуха, то навіть добре сфор-
мований листковий апарат втрачає 
свою фотосинтетичну продуктивність 
(за температури більше 28ºС). У такому 
випадку хоча й закладається велика 
кількість квіток у кошику, багато з них 
виявляються фертільними, а зернівки 
мають малу масу та низький вміст жиру. 
Зважаючи на особливість розвитку цієї 
культури та достатнього забезпечення 
вологою, нам рано радіти інтенсивно-
му розвитку вегетативної маси та по-
тирати руки від задоволення отримати 
високий урожай. Адже великі запаси 
нітратів, сірки промились у глибокий 
шар ґрунту, а ще більше вимилось і 
стекло у водойми, яри, отруюючи річ-
ки та довкілля, а рослинам залишилось 
їх обмаль. Окрім цього інтенсивно ро-
стуть бур'яни, а висока температура 
при надлишку вологи створює найспри-
ятливіші умови для поширення грибних 
та бактеріологічних хвороб. Боротися з 
цим негативом у високорослих посівах 
соняшнику надзвичайно важко, а, вір-
ніше, майже неможливо. Надзвичайно 
необхідно до цвітіння листковим під-
живленням внести 150-250 г бору, ви-
сококонцентрований мікрокомплекс та 
сульфат магнію. Соняшник дуже чутли-
вий до нестачі бору, який забезпечує 
переміщення синтезованих вуглеводів 
з листків в інші органи рослини, зо-
крема кошики, де позитивно впливає 
на запліднення квіток та формування 
виповнених зерен. Правильне засто-
сування якісних мікродобрив з ре-
гуляторами росту і антистресантами 
підвищує імунітет рослин до хвороб 
та стійкість до стресфакторів. Тож бо-
ротьба за високий урожай соняшника 
вступає в активну фазу, а тому боріться 
і неодмінно переможете усі негаразди. 

Бажаю успіхів.

Іванчук М.Д. 
член-кор. МАККНС 

(050) 604-11-45

Чи гарантують дощові зливи  
високу урожайність соняшника  

у 2021 році?

A1
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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
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Особливо хотілось виділити сорти п’ятого покоління, які 
були вперше створені і до цього часу створюються тільки у фер-
мерському господарстві «Бор». У 2007 році був районований 
перший сорт 5-го покоління - Шестопалівка, селекції ФГ «Бор», 
який швидко перетворився в національний бренд та став найпо-
ширенішим сортом озимої пшениці в Україні. Сьогодні фермер-
ське господарство «Бор» створило і районувало повну техноло-
гічну лінійку сортів п’ятого покоління. 

Що таке сорти пшениці 5-го покоління?
Сорта озимої пшениці 5-го покоління мають подвійну фізіо-

логію, тобто мають ознаки як озимих, так і ярових пшениць. Що 
це дає при виробництві?

В осінній період при посіві вони розвиваються швидше ін-
ших і акумулюють високий процент сахарів. Зимою сорта 5-го 
покоління стають жорстко озимими: впадають в анабіоз (не 
переростають и не вичерпують запаси сахарів та грунту). По 
весні, приблизно з 22-го березня при відповідних температурах, 
швидко йдуть у ріст, випереджаючи інші сорти в розвитку. Коло-
ситься пшениця в умовах Одеської області 5-10 травня та завдя-
ки травневому наливу зерна, сорта йдуть від літньої повітряної 
та грунтової посухи, що забезпечує високий врожай.

всі вище названі сорти 5-го покоління являються монопла-
стами. Так, перший сорт ШеСТопА лІвКА - монопласт, який 
спростував догму про низьку продуктивність скоростиглих со-
ртів. Зафіксована найвища урожайність цього сорту - 137,5 ц/га 
в 2004 році в Одеській області.

Другий монопласт - сорт ШпА лІвКА - досяг вершини 
пластичності. Всі існуючі сорти мають статичну форму колоса і 
щільність, але сорт Шпалівка під впливом різних факторів може 
набувати будь-якої форми колоса і його щільності.

Третій монопласт - сорт МАгІСТрАль - став самим конкурент-
ним, можна сказати, агресивним до інших сортів та бур’янів, демон-

струючи скоростиглість, силу росту та швидке наростання біомаси.
Четвертим монопластом є інтенсивний сорт СТА левА  – 

потужний колос, здатний формувати два колоски на одному 
уступі колоскового стрижня. Такий колос формує не тільки 
крупні зернівки, але й здатний формувати більше 100 зернівок 
в одному колосі.

п’ятий монопласт - сорт ШеСТиЗерНА - взагалі змінив 
уявлення про будову колосу. В колоску цього сорту з’явилося не 
3-5 квіток, а 5-8! Відповідно додалась така ж кількість зернівок 
(без зменшення маси зернівки), а колос отримав форму ялинки.

Окрім масштабного напрямку створення сортів п’ятого 
покоління, підприємство має передові позиції у створенні сор-
тів-аскетів. Яскравим прикладом є сорт ТАйрА . Цей сорт можна 
сіяти там, де пшеницю взагалі не сіють (несприятливі кліматичні 
умови, бідні ґрунти та ін.). 

Районований у 2018 році сорт Тайра показав найвищий 
урожай 114,7 ц/га в державному сортовипробуванні. Головна 
мета сортів-аскетів - витримувати жорсткі кліматичні і ґрунтові 
умови, формуючи високі врожаї та якість зерна.

Ще однією новинкою є сорт МАгНІТКА, якому вдалося 
зберегти  високу врожайність сорта Шпалівка, але він при цьому 
досягнув більш високих показників по зимостійкості в порівнян-
ні з сортами Шпалівка і Шестопалівка. 

Також на 2021 год до реалізації представлені нові сильні 
сорти: Кріпиш, Шестал, Шаховка.

Найбільший попит насіння сортів ФГ «Бор» має в степу 
України, особливо в районах з жорсткими умовами вирощування 
озимої пшениці (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Дніпропе-
тровська, Луганська, Харківська, Кіровоградська та інші області).

Ми всі несемо великі витрати на виробництво, добрива та 
засоби захисту рослин. Тому слід вибирати якісний посівний ма-
теріал, який ефективно окупить ці витрати!

Фермерське господарство «Бор» розпочало свою роботу у 1996 році. Всі без 
винятку ресурси підприємства і сім’ї Артюшенко з самого початку були мобілізовані 
в селекцію озимої пшениці. Як результат, перший сорт Тронка фермерського госпо-
дарства «Бор», районований у 2005 році, показав в державному сортовипробуванні 
рекордну урожайність - 111 ц/га і якість зерна 450-661 о.а. Такі показники вивели 
ФГ «Бор» у лідери селекції озимої пшениці в Україні. Всі без винятку сорти озимої 
пшениці фермерського господарства «Бор» - створені і районовані - є космополіта-
ми, придатними для вирощування у виробничих умовах для різних технологій в усіх 
областях України. Це стосується як класичних сортів, так і сортів п’ятого покоління.

Отримуйте стабільнО висОкі врОжаї в умОвах пОсухи  
за дОпОмОгОю унікальних сОртів пшениці 5-гО пОкОління

Озима пшениця - Шестизерна

A1
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думкА фАхівця

внесення пестицидів не завжди йде за наміченим планом. 
Технічна несправність агрегату або несподівана зміна погоди 
(збільшення швидкості вітру, дощ, туман) можуть стати причиною 
тимчасового припинення роботи.

Що роБиТи , яКЩо у БАКу оБприСКувАЧА 
ЗАлиШАєТьСя гоТовий роБоЧий роЗЧиН?

Якщо залишилося кілька десятків літрів робочого розчину, то 
думати про їх подальшу долю не варто: найкраще своєчасно злити 
залишки та якісно промити обприскувач.

А якщо в баку залишилося кілька сотень літрів розчину? Чверть, 
третина, половина або повний бак? Злити робочий розчин як від-
ходи шкода - він грошей коштує.

Але що з ним робити? Можливі два «ощадливих» варіанти: 
1) залишити розчин в баку обприскувача та використовувати 

при поновленні робіт; 2) злити в ємність для зберігання та подаль-
шого використання. Але чи збереже розчин «другої свіжості» до-
статню ефективність? Як зберігання впливає на стабільність роз-
чину і концентрацію діючих речовин?

Основними факторами, що впливають на стабільність робочого 
розчину при зберіганні, є характеристики води (вміст солей, жор-
сткість, рН) і чутливість діючої речовини препарату до лужного або 
кислотного гідролізу. При оптимальних для конкретної д.р. харак-
теристиках води розчини пестицидів зберігають високу активність 
навіть після тижня зберігання. А якщо якість води далека від ідеалу?

Воду з високою концентрацією солей кальцію і магнію (> 400 
ppm CaCO3 ≈> 0,6 mS/cm) називають жорсткою. Всі водорозчинні 
формуляції 2,4-Д чутливі до жорсткості води. Це підтвердили екс-
перименти, проведені в США. Американці порівняли вплив жор-
сткої води на різні препарати солей 2,4 Д (2,4-Д диметиламін, 2,4-
Д діетаноламін, 2,4-Д монометиламін, 2,4-Д ізопропіламінова сіль, 
2,4-Д холінового сіль) та складних ефірів (2, 4-Д ізооктіловий ефір, 
2,4-Д етилгексиловий ефір). З усього цього різноманіття видів та 
форм стійкими до негативного впливу жорсткої води виявилися 
лише складні ефіри 2,4-Д.

З'ясувалося, що на ефективність дії розчинів гербіцидів термін 
зберігання не впливає - ключовим фактором була якість води. Чим 
вище була жорсткість води (350 мг/л CaCO3 і вище), тим гіршим 
був результат.

Для нейтралізації солей жорсткості американські дослідники 
використовували сульфат амонію з розрахунку 20 г/л робочого роз-
чину. Цієї кількості сульфату амонію виявилося досить для хімічної 
нейтралізації (зв'язування) 600 мг/л CaCO3. Сульфат амонію значно 
покращив ситуацію - розчини препаратів солей 2,4-Д зберігали ви-
соку активність навіть після тижневого зберігання.

В іншому експерименті, який проводили в Північній Кароліні 
(США), з'ясувалося, що «м'яка» (31 мг/л) вода з рН 6,7 виявилася 
ідеальним середовищем для приготування стабільних розчинів 
гербіцидів різних хімічних класів. Ефективність розчинів дікло-
сулама, діметенаміда-P, флуміоксазіна, фомесафена, імазетапіру, 
пендиметалін і S-метолахлор практично не зменшилася після 
зберігання протягом 3, 6 і 9 днів.

Стабільність діючих речовин пестицидів залежить від рН роз-
чину: кисле середовище прискорює розпад д.р., чутливих до кис-
лотного гідролізу, а лужна - чутливих до лужного гідролізу.

До кислотного гідролізу чутливі діючі речовини гербіцидів 
класу сульфонілсечовин. Наприклад, при рН 5 і температурі 26°С 
період напіврозпаду хлорсульфурона становить 32 доби, ніко-
сульфурону - 15 діб, метсульфурон-метіла - 13 діб, римсульфурону 

- близько 5 діб. У слаболужному середовищі ці д.р. зберігають ста-
більність значно довше - від декількох тижнів до півроку.

Дуже висока чутливість до кислотного гідролізу у трибенурон-ме-
тилу: при рН 7 період напіврозпаду становить 16 діб, а в розчині з рН 5 
від препарату залишається 50% буквально через пару діб.

Слід уникати тривалого зберігання робочого розчину суль-
фонілсечовин з рН меншим за 5,5. Розчини препаратів трибену-
рон-метилу чи римсульфурону, наприклад, в слабокислому роз-
чині щодоби втрачають 10-15% д.р. Чим вище кислотність (нижче 
показник рН), тим швидше відбувається деактивація гербіцидів 
цього класу.

Негативний вплив кислого середовища на сульфонілсечовини 
слід враховувати при приготуванні і зберіганні бакових сумішей 
сульфонілсечовин з препаратами, які чутливі до лужного гідролі-
зу і/або жорсткості води. Спроба «допомогти» гліфосату, дікамба, 
солі 2,4-Д або грамініциду впоратися з жорсткістю і лужною реак-

цією води за допомогою попереднього внесення сульфату амонію, 
наприклад, може значно зменшити кількість сульфонілсечовини в 
баковій суміші.

В Україні вода зі свердловин та річок переважно має слабо-
лужну реакцію (рН від 7,4 до 8), тому розчини сульфонілсечовин 
зберігають високу ефективність навіть через 7-10 діб після приго-
тування. До речі, висока жорсткість води на них не впливає.

Для більшості пестицидів небезпеку становить лужний гідроліз. 
До нього дуже чутливі інсектициди - представники всіх хімічних 
класів. ФОС, карбамати, піретроїди, неонікотиноїди та авермектини 
швидко втрачають активність у розчині з рН більше 7,5.

Фунгіцидам (за винятком препаратів міді) та гербіцидам (за 
винятком сульфонілсечовин) також «не подобається» лужна реак-
ція робочого розчину.

Лужне середовище негативно впливає на ефективність гербі-
цидів для контролю дводольних бур'янів у посівах зернових - пре-
паратів 2,4-Д (солей і ефірів), дікамби, МЦПА, клопіраліда, аміно-
піраліда, бентазона. А також на протизлакові гербіциди: препарати 
феноксапроп-П-етилу, клодінафоп-пропаргілу, галоксіфоп-Р-ме-
тилу та хізалофоп-П-етилу.

Гербіциди суцільної дії - дикват і різноманітні солі гліфосату - 
також вважають за краще «працювати» в кислому розчині.

Але не скрізь і не завжди необхідно підкислювати воду мі-
неральними або органічними кислотами, сульфатом амонію або 
спеціальними препаратами. Багато сучасних препаратів гліфосату 
містять регулятори рН. Крім того, при дисоціації деяких солей глі-
фосату в воді відбувається підкислення робочого розчину. Тому ро-
бочий розчин гліфосату може виявитися значно «кислим», ніж вода, 
яку використовували для його приготування. За даними з США, на-
приклад, у процесі приготування розчину гліфосату рН зменшився з 
7,8 (рН води) до рН 4,8, а розчинення препаратів дікамби зменшило 
рН до 6,5-6,9. Тому додаткове зниження рН при розчиненні гліфо-
сатів доцільно тільки для води з рН більше 8.

Змінювати робочий розчин до рН 4,5-5,5 необхідно для збе-
реження активності піретроїдів (циперметрин, дельтаметрин, 
лямбда-цигалотрин, есфенвалерат), ФОС (малатіон, диметоат, 
хлорпірифос) і неонікотиноїдів. Для більшості гербіцидів і фунгі-
цидів цілком достатнім буде зменшення рН до 6-6,5.

Варто враховувати, що деякі препарати для позакореневого 
підживлення (гумати натрію або калію, борні добрива на основі 
етаноламіну) можуть збільшити рН розчину до рН 8,5-9,5. Наслід-
ки цілком очевидні - пестициди, чутливі до лужного гідролізу, по-
трапляють у надзвичайно несприятливі умови. Навіть нетривале 
зберігання такої бакової суміші катастрофічно зменшить концен-
трацію чутливих до лужного гідролізу діючих речовин.

роБоЧий роЗЧиН «Другої СвІжоСТІ» ЗБерІгАє  
Свої фІЗиЧНІ І хІМІЧНІ влАСТивоСТІ, яКЩо:

1. Для приготування робочого розчину використовують «м'я-
ку», а не жорстку воду.

2. Якщо вода жорстка, але її «нормалізували» сульфатом 
амонію. Винятком є сульфонілсечовини: жорстка лужна вода для 
них краще «м'якої», але кислої.

3. Якщо рН робочого розчину відповідає оптимальному показ-
нику для певної діючої речовини: нейтральний або слаболужний 
розчин - для сульфонілсечовин, слабокислий - для всіх інших гер-
біцидів, інсектицидів і фунгіцидів.

4. Якщо в процесі приготування розчину не зловживали до-
бавками: гумати, фульвати і деякі препарати бору піднімають рН 
до небезпечного значення. Небезпечного для більшості пестици-
дів, але не сульфосечовин.

5. Якщо розчин чутливого до лужного гідролізу препарату по-
передньо підкоригували до рН 5,5-6,5.

6. Якщо в розчині не використовувалися суспензійні форми 
препаратів. І, тим більше, не змішували суспензії з емульсіями. Та-
кий «коктейль» з великою ймовірністю розшарується або засму-
тить, випав осадом.

А якщо щось пішло, як то кажуть, «не так»? Якщо фізичні вла-
стивості розчину необоротно погіршилися, необхідно його злити 
та негайно зайнятися очищенням (промиванням) обприскувача. 
Але такі наслідки при зберіганні готових розчинів пестицидів зу-
стрічаються відносно рідко. Тому не треба робити песимістичні 
висновки «авансом» і вважати, що робочий розчин буде безнадій-
но зіпсований через день-два.

Олександр Гончаров.

«вЧорАШНІй» роБоЧий роЗЧиН: вилиТи АБо виКориСТовувАТи?
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ІСТОРІЯ  УСПІХУ

КлюЧовІ фАКТи
ДІДжиТА лІЗовАНІСТь КоМпАНІї

Компанія використовує сучасні 
стратегії техніки та напрацювання між-
народної торгівлі, постійно розвиваю-
чи команду та процеси. Крім того, має 
апетит до інвестицій у перспективні ге-
ографічні напрями та логістичні рішен-
ня. Вже рік компанія користується SAP 
- системою, яку використовує бізнес по 
всьому світу. Вдосконалена аналітика 
та технології допомагають краще розу-
міти наших контрагентів, а розширений 
набір програм дозволяє працювати ви-
гідно, постійно адаптуватися та зміню-
вати ситуацію.
пАрТНерСТво З GNT

Компанія не володіє активами, од-
нак, завдяки партнерству з GNT, отри-
мує логістичну гнучкість.

За минулі роки GNT Group побуду-
вала вертикально інтегрований хол-
динг, що складається з внутрішніх си-
лосів, вантажівок, залізничних вагонів 
і портового термінала Olimpex.

Поза всяким сумнівом, підтримка 
засновників GNT допомогла компанії 
ризикнути у 2017 році й дає сьогодні 
впевненість у завтрашньому дні. 
Б'є влАСНІ реКорДи

У першому півріччі 2020-21 мар-

кетингового року компанія М-Grain 
експортувала рекордну кількість сіль-
ськогосподарської продукції, що є іс-
торичним максимумом за всі роки її 
діяльності.

Середній річний оборот компанії у 
2019 р. сягнув більше сотні млн дол.
упрАвлІННя риЗиКАМи

Як відомо з жартівливого закону 
Мерфі, все, що може піти не так, одного 
разу піде не так. Інше, менш оптимістич-
не формулювання свідчить, що заря-
джена рушниця обов’язково вистрілить.

Завдання власника і менеджера – 
зробити все, щоб запобігти цьому, бо 
інколи ціна помилки - мільйони доларів.

У компанії наголошують, що мають 
все для управління ризиками: зручна 
система SAP, яка аналізує ризики та фі-
нансовий контроль, що не дозволяє ви-
падку вирішувати долю компанії.

«Ми бачимо управління ризиками як 
основу нашої бізнес-моделі. Ми прагне-
мо зайняти позиції лише тоді, коли вва-
жаємо, що виграш від ризику в торгівлі 
того вартий. Крім того, ми маємо намір 
використовувати ф’ючерсні та базові 
контракти, щоб підтримувати баланс 
ризику та винагороди», - каже один з 
трейдерів М-Grain.

М-GraiN вІДКривАє НовІ  
Мож ливоСТІ Д ля АгроБІЗНеСу

«М-Grain розуміє, що сила нашої ком-
панії полягає не в словах, а в реалізації 
проєктів. Тільки у 2020-2021 роках ми 
увійшли на ринок з новим проєктом фі-
нансування фермерів, який показав від-
мінний результат. У наступному році ми 
плануємо збільшити об'єми проєкту в де-
кілька разів», - підкреслює Non-Executive 
Director М-Grain Кирило Злочевський.

M-Grain - міжнародний агротрейдер, 
що спеціалізується на торгівлі зернови-
ми (кукурудза, ячмінь тощо), один з на-
дійніших постачальників агропромисло-
вої продукції в Україні.

Команда компанії працює в офісах в 
Україні, Швейцарії, ОАЕ та Еквадорі.

Від ідеї до сьогодення
Прийшовши в агробізнес 10 років 

тому, попрацювавши у штаб-квартирах 
найбільших трейдингових компаній у 
світі, олексій горбунов зрозумів, що час 
рухатись самостійно та заснував у 2017 
році компанію MaxGrain.

Засновник мав амбітну мету - ство-
рити компанію, яка б витримала коли-
вання агроринку та базувалася на прин-
ципах ефективного ризик-менеджменту, 
партнерських стосунків та помірного 
боргового навантаження.

«Мета нашої компанії - реалізація 
нашої місії - створення нових спра-
ведливих правил ринку й безпечного 
і захищеного трейдингу. Ми завжди 
вчасно виконуємо свої зобов'язання по-
стачання товару, незалежно від цінової 
кон'юнктури» - говорить олексій горбу-
нов, CEO M-Grain.

2020 рік був успішний для компанії. 
Попри непередбачувану кон'юнктуру, 
вона рухається вперед з новими про-
єктами, розширеною географією пред-
ставництв у світі та поповненою базою 
партнерів, що стало можливим завдяки 
раціональному підходу та ефективному 
ризик-менеджменту.

У 2020 році було прийнято рішення 
консолідувати усі бізнес-напрямки та гео-
графії під єдиним брендом M-Grain.

Компанія M-Grain святКує четверту річницю 
Що відомо про компанію?

A1
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Вітчизняне сільгоспмашинобудування стрімко розвивається і це 
помітно неозброєним оком. На ринку щороку з’являються нові ви-
робники і моделі машин. Це справді круто, бо фермери отримують 
недорогу і якісну техніку, а держава — податки та нові робочі місця.
Єдиною «ложкою дьогтю» донедавна було те, що українські фер-
мери залежали від постачання іноземних комплектуючих. Підшип-
ники, фільтри, шестерні та тисячі інших позицій завозилися з-за 
кордону, і часто – за «драконівськими» цінами. І це ще добре, якщо 
їхня якість відповідає заявленим стандартам. Інша проблема – опе-
ративність постачання комплектуючих. Бо у сезон навіть година 
простою сівалки чи комбайна в полі може вилитися у значні збитки.
Під час виставки «АГРО-2021», котра відбувалася в Києві, ми 
відвідали стенд рівненської компанії «АГРО-ЦЕНТР». Вони є по-
тужним дилером запасних частин до сільгосптехніки і мають у 
своєму асортименті понад 50 тисяч найменувань.
Крім того, компанія буквально з нуля створила у Рівному власне ви-
робництво найактуальніших позицій комплектуючих під брендом 
Heavy Parts Original. Значна частина цієї продукції експортується до 
Німеччини, Польщі та інших країн Євросоюзу. 

«Головна мета участі нашої компанії у виставці «АГРО-
2021» – це прагнення ширше відкрити себе внутріш-
ньому ринку України. Сьогодні маємо парадоксальну 
ситуацію: ми продаємо у Європу наші комплектуючі, вони 
ставлять на них власне маркування, загортають у фірмову 
обгортку та знову відправляють їх до України, але за наба-
гато вищими цінами», – розповідає генеральний директор 
компанії «АГРО-ЦЕНТР» Іван Шевчук.

Ця ситуація багато в чому нагадує ту, в якій перебувала україн-
ська легка промисловість 10-15 років тому. У той час вітчизняні 
підприємства шили сорочки та взуття для половини Європи, де 
на них наклеювали імпортні лейбли і продавали в Україну, але 
набагато дорожче. Однак легпрому вдалося змінити цю тенден-
цію, і сьогодні в Україні можна придбати якісний та недорогий 
одяг вітчизняного виробництва. Нині компанія «АГРО-ЦЕНТР» 
йде таким же шляхом – виробляти в україні і напряму продава-
ти вітчизняним аграріям за доступними цінами.

«Ринок вже не можна завоювати красивими сло-
вами. Це можна зробити лише незмінно високою якістю 
та оперативним постачанням. Нашій команді вдалося 
налагодити ефективну систему доставки запасних частин 
по всій Україні і поряд з цим – створити їх сучасне вироб-
ництво. Сьогодні ми вже випускаємо понад 350 позицій 
комплектуючих під брендом Heavy Parts Original і пишає-
мося їхньою якістю», – розповідає Іван Шевчук.

Heavy Parts Original —  
запчастини до сільгосптехніки, які служать довго!

Українська компанія «АГРО-ЦЕНТР» презентувала на «АГРО-2021»  

нову лінійку якісних комплектуючих до сільгосптехніки.

A1
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На етапі створення компанія «АГРО-ЦЕНТР» не мала потужних 
інвестицій чи підтримки згори. А місце на українському, а потім 
і європейському ринку запчастин, здобували поступово – якістю 
деталей та оперативною роботою.

«На сьогодні ми маємо регіональну мережу представ-
ництв та складів по всій Україні. Окрім штаб-квартири у 
Рівному наші ключові точки розташовані у Києві, Черка-
сах, Луцьку та Хмельницькому. Це дає нам змогу достави-
ти партнерам необхідні комплектуючі буквально впро-
довж лічених годин. Ще одна наша визначальна перевага 
– запчастини у нас завжди є у наявності. Загалом ми 
можемо знайти будь-яку необхідну деталь, навіть якщо 
для цього доведеться організовувати термінову доставку 
з-за кордону», – зазначає Іван Шевчук.

При цьому, якщо говорити про імпортовані комплектуючі до 
сільгосптехніки, «АГРО-ЦЕНТР» робить ставку на перевірені 
впродовж багатьох років бренди, які добре себе зарекоменду-
вали як за кордоном, так і в Україні. Обирають їх за ключовим 
критерієм – оптимальним співвідношенням ціни та якості.

«Ми створили сучасний завод у Рівному та оснастили його 
найкращим світовим обладнанням – програмованими 
станками, термічною обробкою, технологіями порошкового 
фарбування та ін. Для виробництва запчастин нам вдалося 
знайти якісний метал безпосередньо в Україні, хоча це було 
непросто (більш ніж 80% якісного українського 
металу експортується). На сьогодні під брендом Heavy 
Parts Original ми реалізуємо комплектуючі до зерно- та 
силосозбиральних комбайнів, ґрунтообробної техніки, 
культиваторів, плугів. Наша продукція з точністю до мікрона 
відповідає усім оригінальним запчастинам. А завдяки тому, 
що вона виготовляється в Україні, ми пропонуємо дуже 
лояльні ціни», – зазначає Іван Шевчук.

До речі, стенд рівненського виробника комплектуючих під час 
«АГРО-2021» привернув увагу Міністра аграрної політики та 
продовольства україни романа лещенка. Посадовець висловив 
підтримку ініціативам компанії «АГРО-ЦЕНТР» та пообіцяв роз-
глянути пропозиції відносно участі таких підприємств в урядовій 
програмі часткової компенсації вартості продукції. Було б спра-
ведливо, якби фермери могли отримувати компенсацію у 25% ку-
пуючи не лише вітчизняну сільгосптехніку, а й комплектуючі до неї.
Пан Міністр зацікавився пропозицією про створення єдиного 
українського простору виробників вітчизняної продукції на 
виставці AGRITECHNIKA у м. Ганновер, яка відбудеться на по-
чатку 2022 року.
Користуючись нагодою, Іван Шевчук розповів посадовцю про 
державну підтримку такими країнами як Польща, Угорщина, Ту-
реччина національних виробників, які просувають власну про-
дукцію на закордонні ринки. А саме компенсують 80% витрат на 
участь у закордонних виставках.

Підсумуємо! Нині компанія «АГРО-ЦЕНТР» робить 
стратегічно важливу для всього агросектору України 
справу – створює якісний продукт в Україні!  
Ми ж своєю чергою бажаємо їм і подальшого успіху,  
бо від таких компаній залежить  
процвітання всієї держави!

ППФ «АГРО-ЦЕНТР» 

м. Рівне
провулок Робітничий, 6а
+38 (096) 800 80 50
manager@agro-center.com.ua
www.agro-center.com.ua
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Саме тому дедалі більшого попиту набуває застосування альтер-
нативних видів палива, таких як пелети. Це дає змогу фактич-
но втричі знизити вартість зняття зайвої вологості з зібраного 
врожаю зі збереженням усіх його товарних характеристик та 
зручності в роботі.
Однак, на жаль, далеко не все обладнання, представлене 
на ринку України, відповідає таким вимогам, що призводить 
іноді до розчарувань аграріїв та непорозумінь. Тому запорукою 
ефективної експлуатації зерносушарок з теплогенераторами 
на твердому паливі є правильний вибір виробника, що пропо-
нує свою продукцію разом з надійним сервісним супроводом.
У якості позитивного прикладу такого підходу можна наве-
сти вітчизняну компанію «Греко Груп», фахівці якої створили 
без перебільшення унікальний – водночас простий та високо-
ефективний генератор, що підключається, в тому числі, до зер-
носушарок. При цьому не потрібно змінювати конструкцію са-
мих сушарок, відключати паливну апаратуру тощо – генератори 
GRECO легко адаптуються до будь-яких наявних у господар-
ствах сушильних агрегатів.
Важливо, що на цей вид продукції компанія «Греко Груп» отри-
мала офіційний патент України на корисну модель на «Генера-
тор попереднього спалювання (теплогенератор) для зерносуша-
рок». Понад те, наразі триває процес оформлення цієї розробки 
як винаходу, що додатково свідчить про її унікальність.
Річ у тім, що за рахунок двофазного піролізного горіння дося-

гається максимальний ККД роботи генератора GRECO. Відповід-
но, на сушіння кожної тонни зерна витрачається мінімально не-
обхідна кількість паливних пелет, що дає змогу досягати витрат 
на сушіння в межах 3-5,4 грн за 1 тонно/процент. Даний показ-
ник є найнижчим на ринку України.
При цьому генератор GRECO не потребує зупинок для очищення 
та працює у цілковито автоматичному безперебійному режимі, 
забезпечуючи отримання на виході гарантовано якісного і чи-
стого продукту з заданими характеристиками кінцевої вологості. 
Тобто, за істотного здешевлення вартості сушіння зерна, винахід 
компанії «Греко Груп» водночас забезпечує усі переваги сушіння 
на природному газі.
Слід звернути увагу, що «Греко Груп» пропонує на ринку 
України своє обладнання для сушіння зерна разом з супутнім 
сервісним супроводом, організувавши роботу 5 технічних бри-
гад. Це дає змогу як ефективно вводити в експлуатацію тепло-
генератори, так і провадити поточне обслуговування об’єктів, 
чи в разі потреби – усувати якісь несправності. У цьому плані 
компанія вигідно відрізняється від багатьох виробників та про-
давців зерносушильного обладнання, у яких відсутня така під-
тримка клієнтів.
Про ефективність підходів «Греко Груп» свідчить той факт, що 
сьогодні теплогенератори GRECO успішно працюють у десятках 
українських господарств, забезпечуючи своїм власникам істотну 
економію коштів та зручність у роботі.

Як втричі знизити витрати на сушіннЯ зерна
запатентовані теплогенератори з двофазним піролізним  

горінням GRECO забезпечують найвищий ккД на ринку україни

О
станніми роками чимало українських агровиробників будують у себе зерносховища та 
комплекси для післязбиральної доробки зерна. Це дає змогу додатково заробити 15-20% 
вартості зібраного врожаю. Поряд з тим, далеко не завжди сушіння зерна природним 
газом чи рідким паливом є доцільним з економічної та інших точок зору. Тим більш, що 
в Україні підключення до мережі газопостачання, отримання необхідних дозволів та сама 
експлуатація нерідко перетворюються на справжній головний біль для замовника.

Компанія «Греко Груп»
м. Вінниця, вул. Гонти, 35
www.greco.com.ua

+38 (067) 01-00-161
+38 (067) 16-16-110
+38 (098) 88-85-848
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(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78

подбай про своє...
www.seeding.com.ua

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.



БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35
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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 ЗЕРНОСУШАР-
КИ СЗМ + ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КТ-601 під всі види палива 
(газ або ДТ, пічне піролізне паливо, дрова, зерновідходи, со-
лома і т.д.), силоси, транспортне і самопливне обладнан-
ня. 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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ТМ

A1

ТМ ОЧИМА	КЛІЄНТІВ

ГАРАНТІЯ	3	РОКИ	 ДОСТАВКА

Шеремет	Артур	Вікторович
Директор ТОВ «АФ Світанок»
Дніпропетровська обл.

Ротаційні	борони

З компанією АЯКС	АГРО я почав працювати з 
2019 року. Вивчивши ретельно всі пропозиції 
виробників, обрав техніку АЯКС – після відвіду-
вання виробництва у Дніпрі очевидними стали її 
технологічні переваги у комплексі з привабли-
вою ціновою пропозицією. 
Отже, у березні 2019 року придбав дві	 шести-
метрові	 ротаційні	 борони АЯКС. Техніка при-
їхала до мене в господарство за рахунок ви-
робника, була повністю готова для роботи в по-
лі. Почав працювати по озимій культурі (пше-
ниця, ячмінь). Використовував трактори Deutz-
Fahr 115 к.с та МТЗ 892 – борони відпрацюва-
ли ідеально з цими тракторами – виконали всі 
завдання по знищенню бур’янів та закриттю во-
логи. Пізніше запустив борони соняшнику та 
кукурудзі. Дуже приємно, окрім виконання ос-
новних завдань, здивувала майже повна відсут-
ність пошкодження рослин. 
За 2019 рік кожна	 борона	 мені	 зробила	
по	 800	 га.	 Нарікань на якість агрегатів у ме-
не не було. Все відпрацювало без проблем. 
Результатом лишився задоволеним. В 2020 ро-
ці, враховуючи всі переваги роботи ротаційних 
борін, остаточно ввів їх у технологічний процес. 
У минулому та поточному сезонах борони	 без	
нарікань	 пропрацювали	 близько	 1000	 гекта-
рів	кожна	щороку.

Котки-подрібнювачі

У серпні 2020 року у компанії АЯКС	 АГРО за-
мовив чотири	 одиниці	 котків:  два котки-по-
дрібнювачі та  два котки прикотуючих крольча-
то-зубових (КЗК).  Агрегатував з тими самими 
тракторами Deutz-Fahr 115 к.с та МТЗ 892.
Кожен з КЗК відробив по	 1350	 га	 восени	
2020	 року	 і	 ще	 по	 300	 га - навесні поточного. 
Котками-подрібнювачами	 обробив	 по	 1100	
гектарів	кожним. Ефектом від роботи дуже за-
доволений – залишки	рослин	перебиті	в	мілку	
фракцію, ґрунт змульчовано. Так само, як і ро-
таційна борона, техніка мене не підвела, всі кот-
ки відпрацювали весь об’єм без нарікань.

Консультації щодо регулювання техніки для 
оптимальної роботи отримував від спеціаліс-
тів АЯКС	АГРО за першою вимогою. Можу	
рекомендувати співпрацю з АЯКС	АГРО та 
використання їхньої техніки всім господарям 
землі.

Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
Ширина захвату – 6	метрів
Ширина в транспортному положенні –  
до	2400	мм
Гідравлічне розкладання в робоче 
положення
Двохрядні	поворотні	підшипники –  
захист від виламування кріплень 
барабанів
Виготовлення рами з конструкторської 
сталі	09Г2С
Висота ножів - 100	мм
Марка сталі ножів - 65Г
Кріплення - метизи М12 
Клас міцності 10,9
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068)	555-16-85,	(066)	119-77-77

agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com

Дзвони зараз!

Адреса	виробництва:	м.	Дніпро,	вул.	Дніпросталівська,	22

A1

ТМ

БОРОНА-МОТИГА	РОТАЦІЙНА

Закриття вологи

Руйнація ґрунтової кірки 

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

Литі робочі органи - «зуби» - з лопаткою

Знищення бур’янів на стадії «нитки»

Насичення ґрунту азотом

Індивідуальне кріплення «зубів»

Підшипники – SKF (Італія)

АЯКС	АСОРТИМЕНТ

ШИРИНА	ЗАХВАТУ
7,	9,	11,	15,	21	м

РАМА
- конструкційна сталь 09Г2С
 
РОБОЧІ	ОРГАНИ	

- конструкційна сталь 60С2А
- термообробка

ФУНКЦІЇ
Руйнація грунтової кірки
Вирівнювання поля
Закриття вологи
Розкладання за 30 секунд
Перекриття шлейфів до 2 см
Транспортні ремені в комплекті
Найпотужніший  
транспортний лафет
Під трактори від 80 к.с.

БОРОНА	ШЛЕЙФОВА
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На елеваторному комплексі сушіння є одним з найважли-
віших етапів обробки зерна та підготовки його до зберігання. 
Цей процес визначає якість продукції, впливає на тривалість 
зберігання зернових. Важливо не просто висушити зерно до 
певної вологості, ще більш важливо – щоб у процесі сушіння 
воно не втратило своїх показників якості. Відтак, процес су-
шіння потребує наявності якісного обладнання – зерносушар-
ки, яка є найдорожчим елементом комплексу. А через це май-
бутні власники цього технологічного обладнання прискіпливо 
підходять до вибору зерносушарки – її типу та виробника. 

На сьогоднішній день на ринку зерносушильного облад-
нання представлена велика кількість зерносушарок різних 
типів з усього світу. Безумовним лідером на ринку є сушарки 
шахтного типу.

Шахтні сушарки характеризуються універсальністю в 
технологічних підходах і можливостях. при сушінні 
широкого асортименту зерна та насіння з різними тех-
нологічними властивостями вони здатні забезпечити 
встановлену якість сушіння.

Географічний «ареал» поширення шахтних сушарок зна-
чний, вони зарекомендували себе в багатьох країнах світу. 
Так, сушарки типу у13-СШ є одними з базових сушарок укра-
їни та змонтовані і використовуються в багатьох господар-
ствах. Розвинута структура зерновиробництва в державі обу-
мовлює наявність на ринку всіх типів споживачів: крупних, 
середніх та дрібних (малих). Кожен з цих споживачів має свої 
об’єми сушіння зерна і для цього реально потребує «свою» 
сушарку, першочергово – певного типу та продуктивності.

Зернові шахтні сушарки – специфічна продукція на рин-

ку технологічного обладнання сушіння зерна. Її особливість 
обумовлюється тим, що сушарки працюють фактично на за-
ключному етапі з продукцією - зерном, після чого зерно можна 
якісно зберігати впродовж значного терміну або піддавати пе-
реробці. Здатність якісно сушити зерно/насіння багатьох куль-
тур з універсальними технологічними особливостями характе-
ризує цілий комплекс функціональних можливостей сушарки.

Але цей «функціональний комплекс» у сушарці не з’являєть-
ся нізвідки, а базується на не завжди доступних для зовнішньо-
го огляду конструкційних особливостях, термо-корозієстійких 
марках металу, «схованих всередині конструкції» техноло-
гічних потоках теплоагента, надсучасному теплогенераторі, 
застосовуваному паливі та використаній автоматиці відомої 
європейської або американської транснаціональної компанії 
тощо. Саме це й дозволяє оцінюваній сушарці бути попереду 
від порівнюваних не на один, а на декілька кроків попереду.

приватне підприємство «луБНиМАШ» (м. лубни, полтав-
ська обл.) є відомим в україні та за її межами виробником 
шахтних сушарок, має за собою кілька десятків років «шахт-
но-сушильної» біографії. Його продукція - шахтні зерносушар-
ки серії У13-СШ. Вони призначені для сушіння зерна колосових 
культур (пшениця, ячмінь, жито, трітікале), гороху, сої, кукуру-
дзи, а також насіння соняшнику та інших олійних культур. Вони 
виробляються вже не одне десятиліття, але йдуть «в ногу» з 
кращими світовими зразками сушильного обладнання.

Модельний ряд серії у13-СШ включає 8 сушарок. Спільне, 
що їх об’єднує, - тип (зернові, шахтні) та конструкційно-техно-
логічна схема. Відмінності між сушарками серії - технічні та 
технологічні параметри, величина енергозабезпечення, по-
тужність допоміжних агрегатів електроприводу. Продуктив-
ність сушарки, в певній мірі, обумовлюють технічні габарити 
сушарки. Так, найменша по продуктивності сушарка - У13 СШ-
20 має довжину, ширину та висоту (відповідно) 11х3,8 х15,56 м, 
а найбільша - У13 СШ-100 - вже 13,2х10,29х26,15 м. Відповідно 
зростає і об’єм шахти сушарок серії - від 43 до 194 м3.

Шахтні проточні зерносушарки серії У13-СШ – це сушильні 
конструкції з великим діапазоном продуктивності - від 20 до 
100 тонн при сушінні зерна пшениці (при зменшенні вологи з 
20 до 14%), при сушінні зерна кукурудзи від 28 до 14% – 9,5- 
42 т/год. Слід зазначити, що в країнах Західної Європи, США, 
Канаді та Бразилії найчастіше застосовують шахтні сушарки 
саме з такою продуктивністю (6-100 т/год).

Безумовно, в повній мірі переконатися в перевазі шахт-
них зерносушарок серії У13-СШ можна тільки протестував-
ши їх особисто або подивившись у сусіда. Варто зазначити, 
що сушарки серії У13-СШ ПП «ЛУБНИМАШ» є одними з ба-
зових сушарок України та змонтовані і використовуються в 
багатьох господарствах. Вони не один десяток років пере-
конливо демонструють свої позитивні особливості не тільки 
в Україні, а й у далекому зарубіжжі і забезпечують продук-
тивне, надійне, економічно ефективне сушіння зерна куку-
рудзи, всіх видів зернових культур, соняшнику, сої та ріпаку.

Окрім шахтних та фермерських сушарок, пп «луБНи-
МАШ» відоме як виробник силосів для зберігання  зерна, 
стрічкових та ланцюгових транспортерів, норій, сепараторів. 
Якість обладнання підтверджена європейськими сертифіка-
тами й успішним досвідом роботи українських та іноземних 
агровиробників.

Зерносушарки У13-СШ:  
якість, продуктивність та надійність від «ЛУБНИМАШ»

050-308-41-99 • www.lubnymash.com
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ставка на якість ніколи не підведе!
«елеваторпромсервіс»:

A1

- Знаєте, я не звик хвалитися і казати, що ми там, найкращі – і 
все. Наші успіхи останніх років – це перш за все результат ба-
гаторічної роботи, спрямованої на підвищення якості продукції. 
Усі кошти, що ми заробляємо, компанія вкладає у нове облад-
нання та нові напрямки виробництва. Ось запустили сучасний 
цех порошкового фарбування деталей, освоїли термопластич-
ний метод фарбування, яке може триматися до 20 років. На да-
ний час працюємо над створенням цеху футерування самоплив-
ного обладнання - зазначає засновник «елеваторпромсервісу» 
віталій Коваленко.

Справжнім відкриттям на ринку елеваторного обладнання 
України стала комбінація автомобільних ваг з пробовідбірни-
ком, створена фахівцями нашого підприємства, та конструк-
ція авторозвантажувача, суміщеного з вагами, що дозволяє 
проводити зважування та розвантаження автотранспорту на 
одній платформі.

Стабільно високим попитом користуються авторозванта-
жувачі виробництва «Елеваторпромсервісу» вантажопідйом-
ністю до 100 т і робочою довжиною платформи до 24 м, а 
також вагонорозвантажувачі, яких нараховується понад 10 
модифікацій. Сьогодні їх використовують усі великі портові 
термінали України, котрі належать таким великим компаніям 
як «Кернел», «Бунге», «прометей», «Каргілл», «АДМ юкрейн», 
підприємства ДпЗКу та інші. 

Окрема наша гордість – це сучасні пробовідбірники, випуск 
яких ми започаткували років 5 тому. Спеціально створили цех, 
використовували найсучасніші рішення і сьогодні вже пропо-
нуємо клієнтам повністю автоматизоване комп’ютеризоване 
обладнання для відбору проб зерна. Його особливість поля-
гає у тому, що, забезпечуючи виняткову точність на усіх видах 
зернової продукції, наші пробовідбірники цілковито виключа-
ють вплив людського фактору, - стверджує засновник компанії 
«Елеваторпромсервіс».

Один з найпотужніших видів продукції миколаївського за-
воду – це транспортерне обладнання. Нині ми виробляємо ши-
рокий спектр типів транспортерів та норій. Справжня гордість 
компанії – створене з нуля виробництво ланцюгів разом з лан-
цюговими транспортерами потужністю до 500 т/год.

Важливу роль у плані зростання ефективності роботи за-
воду відіграє токарний цех з новим американським обладнан-
ням – сучасними станками з ЧПК, з якими працюють найбільш 
кваліфіковані працівники. Повністю використовується лазерна 
різка металів, що додатково підвищує якість роботи на 60%.

Ще одна унікальна розробка конструкторів «Елеваторпром-
сервіс» - спеціальні телескопічні транспортери, потужністю від 
175 до 1000 т/год, які використовуються у портах. Тобто, мико-
лаївське підприємство упевнено закриває ті позиції, котрі рані-
ше імпортувалися до України.

провідний вітчизняний виробник елеваторного обладнання сьогодні пропонує широкий спектр своєї продукції 
та послуг, включно з розробкою технічного проекту, монтажем та сервісним обслуговуванням свого обладнання
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Тов «Майнінг-Машинері» надає послуги ре-
монту вгШ за технологією одноетапної вулкані-
зації методом монолітного варіння при високій 
температурі і тиску.

Технології, які застосовуються, дозволяють 
усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) 
у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати по-
шкодження бортового кільця після некваліфіко-
ваних шиномонтажів, відновлювати пошкоджені 
ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Викори-
стання професійного обладнання типу MonoFlex, 
застосування інноваційних технологій і сучас-
них матеріалів дозволяє нам проводити унікаль-
ні за своєю складністю ремонти, усувати значні 
пошкодження, бути лідером на ринку подібних 
послуг в Україні. На місця ремонтів надається га-
рантія 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 про-

фесійному обладнанні без черг і затримок;
- моніторинг стану шин вашої техніки з реко-

мендаціями по необхідним ремонтам. У разі необ-

хідності - надання змінної шини на час ремонту, з 
метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпро-
дзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. 
Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим об-
ладнанням.

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

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

приклад бічного 
пошкодження 

зовні 
після вулканізації

латка 
після вулканізації

продаж шин до сiльськогосподарськоЇ технiки

На фото: одна з площадок «Майнінг-Машинері» 
(в наявності понад 3 000 шин)

A1
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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,  
штампування, 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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Ми – інжинірингова компанія. як правило, клієнти приходять 
до нас з однієї з трьох причин:
■  Cтрімке зростання бізнесу. Інфраструктура відстає,  

її потрібно вдосконалювати.
■  Бізнес знаходиться в кризі. Необхідно оптимізувати 

інфраструктуру і знизити непродуктивні витрати.
■  Злиття/поглинання. Потрібно створити одну оптимальну 

структуру з двох складових.
Одним з напрямків нашої роботи є створення концепцій для ге-
неральних проектувальників. Ми проектуємо логістичні потоки, 
потім будівельники будують, а ми знову облаштовуємо стелажа-
ми, доками, воротами, кліматичним обладнанням тощо.
Другий напрямок нашого бізнесу – це комплексне обладнання 
логістичних об'єктів (докове обладнання, ворота, стійки, наван-
тажувачі та інша складська техніка). 
Третя сфера – впровадження різних систем класу управління 
ланцюгами поставок (WMS – система управління складом, ТМС 
– система управління транспортом, YMS – система управління 
складським подвір´ям).
Останнім часом стає дуже популярною послуга незалежної ін-
вентаризації, у тому числі, за допомогою дронів.
Окремий напрямок діяльності – надання послуг з внесення за-
собів захисту рослин за допомогою агродронів.
Наша система управління складом XLOG WMS  
має ряд переваг перед іншими:
■  Система має більш ніж 20-річний досвід реалізації та понад 

150 проектів.
■  Система з відкритим вихідним кодом.
■  Система без прихованих комісій (наприклад, вартість бази 

даних врахована в проекті і не вимагає додаткової оплати).
■  Підтримка 24/7/365 українською або російською мовою.
■  Можливість інтеграції з будь-яким ERP, навіть з написаним 

самостійно.
Нижче опис того, що ми зробили для одного з наших клієнтів.
Було:
1.  Старий склад без ремонту, розділений на 5 однакових примі-

щень, висотою 6 м до ферм, загальною площею 10 000 кв. м.
2.  Один відкритий (під навісом) пандус шириною 4 м для прий-

мання/відвантаження всіх вантажів (одночасно до 15 машин).
3.  Ширина транзитної дороги навпроти пандуса становить 21 м 

(проблеми з вантажівками і транзитним транспортом сусідів).
4.  Напольне зберігання в піддонах висотою до чотирьох ярусів 

загальною місткістю 7500 піддонів, велика кількість піддонів 
глибиною до 20 піддонів, 2 проходи для навантажувального 
обладнання та обладнання в кожному номері.

5.  Максимальна дальність на складах – 1250 позицій.
6.  Низька пропускна здатність складів (прихід до 100 тонн, вихід 

до 200 тонн). 
7.  Відсутність процесів зберігання, зонування,  

ад ресного зберігання і т.д.
8.  Відсутні зони комплектації та поштучного підбирання.
9.  Дизельні навантажувачі та рокли.
10.  Відсутність складського обладнання (стелажі, навантажу-

вальні доки, ворота і т.п.).
11.  Відсутність ефективної комунікації між складами.
12. Відсутність відділу складської логістики.
13. Відсутність автоматизації та WMS.
14. Складності з інвентаризацією продукції.
15. Складності з інвентаризацією та обліком тари.
ЗА оДиН рІК пІСля НАШого проеКТу реоргАНІЗАЦІї 
ТА реКоНСТруКЦІї вІДБулиСя НАСТупНІ ЗМІНи:
1.  Повна реконструкція (нові: підлога, стіни, дах) з утепленням 

і новими системами зв'язку (освітлення, опалення, пожеж-
на система і т.д.). Покращилось зонування складів завдяки 
виділенню окремого приміщення для упаковки продукції, 
крос-докінгу, зберігання тари і СВЗ.

2.  Проведено реконструкцію пандуса з розширенням до 6,5 м. 
Для цього побудовані повністю нові підлога, стіни, дах. Пандус 
прилаштований для одночасного обслуговування до 28 машин.

3.  Організований додатковий пандус, щоб обслуговувати лег-
кові автомобілі (здатен одночасно завантажувати 5 машин).

4.  Вирішено проблему транзитної проїжджої частини навпроти 
пандуса 21 м (реалізовано круговий рух навколо складу).

5.  Повністю реконструйовано всю проїжджу частину навколо 
складів (бетонну основу).

6.  Нова схема зонування складу – сезонна і міжсезонна (готова 
продукція, комерційне обладнання, упаковка), яка призначена 
для розділення потоків товару, гнучкості складу і збільшення по-
тужності всього складу за сезон (прихід до 500, вихід до 400 тонн).

7.  Встановлено полиці для зберігання запасів, піддонів, ящиків 
і виробів, загальною місткістю 7200 піддонів продукції.

8.  Максимальний асортимент – 2000 позицій.
9.  Впроваджені нові складські процеси, нова адресна система 

зберігання і т.д. 
10.  Організовано зони поштучного відбору  

та сортування.
11.  Оновлений парк вантажного обладнання: закуплені сучасні 

електричні навантажувачі та річтраки. 
12.  Склади обладнані сучасними воротами, палетайзерами.
13.  Існує ефективна комунікація між складами (додаткові во-

рота в стінах між складами для поповнення виробництва 
складських приміщень і створення єдиної зони експедиції).

14.  Завершено етап організації відділу складської логістики 
на підприємстві.

15.  Впроваджено WMS.
16.  Запущений інтернет-магазин, створено сучасний АВС 

для персоналу.
17.  Сучасний складський комплекс може обслуговувати логісти-

ку будь-якого клієнта за напрямками: напої, продукти харчу-
вання, товари для дому та офісу.

Таким чином, кожне підприємство може залучати сторонніх 
консультантів або робити все самостійно і сподіватися 
на позитивний результат.

олексій гладишев,  
керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»

newindustrialsolutions.com
+38 098 114 27 34

сучасний світ вимагає сучасних рішень та підходів

У
країнські аграрії проходять самостійний 
непростий шлях зростання та розвитку. 
А чи можна розвиватися швидше?  
Так, але для цього треба залучати 

сторонню компанію з досвідом реалізації 
подібних задач. Приведу доказ на прикладі 
ТОВ «Новітні індустріальні рішення».

A1
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