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Назва Оригінатор / Селекція Репродукція

Джерсі USA Tarsa Group 1 репродукція

Нолтa USA Tarsa Group 1 репродукція

Кобра USA Tarsa Group Еліта

Арія USA Tarsa Group Еліта

Лейла USA Tarsa Group 1 репродукція

Сезарія USA Tarsa Group Еліта

ТОВ «АгРОСимЕТРія»

ЯКІСТЬ  СИМЕТРИЧНА  ЦІНІ

ТОВ «АгРОСИМЕТРІЯ» 

61044, м. Харків, проспект московський, 257.  
agrosimetry.com.ua • E-mail: agrosimetry@gmail.com

050 183-84-60, 099 777-98-97, 050 489-89-79,  
099 778-98-89, 099 789-98-87, 099 788-79-89,  
050 487-48-74

ячміНь Озимий
Ханнелоре SAATBAU 1 репродукція
Фінола SAATBAU 1 репродукція
Марісса SAATBAU 1 репродукція
Монро SAATBAU 1 репродукція

Хайді SAATBAU 1 репродукція
Карміна SAATBAU 1 репродукція
Арканда SAATBAU 1 репродукція

SAATBAU

ПшЕНиця ОзимА

ячміНь Озимий
Лібрас USA Tarsa Group 1 репродукція

РіПАК Озимий
Glory USA Tarsa Group
Vertex USA Tarsa Group

гОРОХ зимуючий
Фрізбін USA Tarsa Group

USA TARSA GROUP

ПшЕНиця ОзимА

гаудіо SAATBAU Еліта, 1 репр.
Актівус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Амандус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Мауріціо SAATBAU 1 репродукція
Балатон SAATBAU 1 репродукція
Балітус SAATBAU 1 репродукція
Фіделіус SAATBAU 1 репродукція
Тацітус SAATBAU 1 репродукція
Ауреліус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Мідас SAATBAU Еліта, 1 репр.

Капо SAATBAU Еліта, 1 репр.
Туранус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Фаунус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Роланд SAATBAU Еліта, 1 репр.
Ангелус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Тоннаж SAATBAU Еліта, 1 репр.
Домінікус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Фабіус SAATBAU Еліта, 1 репр.
Лупідур SAATBAU Еліта, 1 репр.
Діадур SAATBAU Еліта, 1 репр.
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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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Сорт Шестопалівка в компанії ТОВ НВП «Агро-Ритм» Лю-
башівського району Одеської області займає 90 відсотків 
(2,7 тис. га) зернових колосових, солідні обсяги цього сорту 
вирощують у компанії ТОВ «шестірня» (широківський р-н, 
Дніпропетровська обл.). Лідерами по вирощуванню і продажу 
насіння сортів озимої м’якої пшениці Шестопалівка, Шпалівка 
є і ДП Дг «Елітне» іСгС НААНу (Кіровоградський р-н, Кірово-
градська обл.), ТОВ «Агрофірма ім. горького» (Новомосковсь-
кий р-н, Дніпропетровська обл.) та інші господарства.

завдяки цілеспрямованій селекційній роботі на основі 
гібридних схрещувань з наступним відбором гібридних по-
пуляцій з дуже коротким періодом яровизації (19-21 день 
сорти-«дворучки») створені сучасні сорти озимої пшениці 
5-го покоління. Враховуючи фактор фотоперіодизму, селек-
ціонеру вдалось досягнути значних успіхів у цій важливій 
складовій селекційної справи. Практичним підтвердженням 
цього факту у виробничих умовах є поява сходів озимої 
пшениці у Фг «БОР» в першій декаді січня поточного року, 
після продуктивних опадів. Слід відзначити, що в осінній 
період 2020 року опадів не було. і в цих екстремальних умо-
вах всі сорти дали повноцінний колос з характерними озна-
ками кожного сорту: стійкості до хвороб, полягання, висоти 
стеблестою, величини колосу і т.п. Демонстраційні посіви 
сортів Кріпиш, Магнітка, Озерна, Очаківка, Сталева, Тайра, 
Шаховка на дослідному полі Одеської державної сільсько-
господарської станції наочно показують свої індивідуальні 
особливості та переваги.

Для прикладу, деякі сорти демонструють непереверше-
ну стійкість до хвороб і дозволяють суттєво зменшити ви-
трати на систему захисту. Так, у виробничих умовах засто-
сування добре відомого біологічного препарату «Хелафіт» 
на низці сортів озимої м’якої пшениці селекції Фг «БОР» 

значно зменшувало інфекційний поріг, а в окремих випад-
ках для стримування розвитку хвороб було достатньо однієї 
обробки. Адже «Хелафіт комбі» відзначається фунгіцидним 
ефектом проти грибкових і бактеріальних хвороб, що дуже 
важливо, особливо в умовах достатньої вологозабезпече-
ності, як, наприклад, цьогоріч. А деякі сорти, ті ж Шестизер-
на чи Шаховка, в умовах поточного року навіть не потребу-
ють фунгіцидного захисту.

На інших сортах в деяких випадках при застосуванні 
«Хелафіт» норму фунгіциду зменшують до 50 відсотків, це 
може стосуватися таких сортів як Озерна, Сталева та інших. 
А там, де фунгіцидний обробіток потрібен, слід проводи-
ти постійний догляд за ростом і розвитком рослин, вчасно 
проводити листову діагностику - і на основі цього застосо-
вувати превентивно відповідний фунгіцидний препарат, з 
індивідуальним підходом до кожного сорту. і можна бути 
певним, що навіть за складних погодних умов та інфекцій-
ного фону сорти знаного селекціонера Петра миколайовича 
Артюшенка вас не підведуть.

можна впевнено резюмувати: одна талановита й 
цілеспрямована людина попри жорстку конкуренцію з боку 
відомих селекційних установ та засилля іноземних сортів 
змогла «з нуля» створити селекційне науково-виробниче 
господарство. це унікальний випадок в історії селекційної 
науки. Висококонкурентні сорти Фг «БОР» здобули визнан-
ня по всій країні та зайняли гідне місце на ланах агровироб-
ників. Попит на насіння кращих взірців озимої м’якої пшени-
ці селекції Петра миколайовича Артюшенка лише зростає.

Хочеться побажати колективу компанії Фг «БОР» про-
довжувати вже напрацьовані традиції, радувати хліборобів 
новими унікальними селекційними рішеннями, примножу-
ючи добробут кожного господарства та країни.

Кандидат сільськогосподарських наук М.М. Жуковський

СОРТИ ОзИМОЇ М’ЯКОЇ пШЕНИЦІ  
КОМпАНІЇ Фг «БОР»

Озима пшениця Озерна

Сорт Шпалівка

За рахунок цінних господарсько-біологічних ознак створені Артюшенком Петром Миколайовичем сорти ози-
мої м’якої пшениці, такі як Шестопалівка, Магістраль, Тайра та інші (17 сортів), в умовах степової зони Оде-
щини на протязі 1996-2019 рр., змогли зайняти солідну площу вирощування в більшості регіонів України і за її 
межами. Самі агровиробники на власних ланах дали високу оцінку новим сортам видатного селекціонера.

www.fgbor.com.ua • (050) 987-39-31, (093) 36-007-25, (097) 606-56-98 
Одеська обл. Біляївський р-н., с. Дачне, вул. уютна, 17

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 швид-
ше інших і акумулюють високий процент цукрів. зимою сорта 
5-го покоління стають жорстко озимими: впадають в анабіоз 
(не переростають и не вичерпують запаси цукрів 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 сор-
тів. 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. 

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 у 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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нАсіння, ЗЗР, добРивА
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АГРОТЕХНОЛОГІЇ

ЛЕТюЧА С А жК А – 
Sphacelotheca reiliana (Kuhn) G.P. Clinton

n Ознаки ураження. Симптоми хвороби 
проявляються в період цвітіння. гриб ура-
жує генеративні органи: качани цілком пе-
ретворюються на чорну масу спор, прикри-
ту скороченими обгортками, які спочатку 
щільні, зелені, а пізніше жовкнуть, всихають 
і передчасно (у фазі молочної стиглості) 
розкриваються, волоть руйнується частко-
во або повністю, з утворенням неприкри-
тих чорних скупчень спор (теліоспор), що 
вільно розпилюються. за зовнішнім вигля-
дом летюча сажка відрізняється від пухир-
частої тим, що у першої спорові скупчення 
сухі і не мають оболонки, а у другої здут-
тя вкрите м’ясистою, блискучою, вологою 
з середини оболонкою.

п у ХИРЧАС ТА С А ж К А – 
Ustilago zeae (Beckm.) Unger

n Ознаки ураження. Перші ознаки уражен-
ня хворобою спостерігаються на молодо-
му листі і піхвах, починаючи з фази сходів. 
у фазі 5-8 пари листків ураження прояв-
ляється на листкових піхвах та стеблах, 
потім – на волотях, на початку цвітіння – 
на качанах. Рослини кукурудзи найбільш 
сприйнятливі до зараження від фази 4-6 
листків до початку молочної стиглості, 
оскільки гриб (збудник хвороби) здатний 
уражувати тільки молоді меристематич-
ні тканини. Найчастіше він заражає зону 
стеблового конусу наростання, внаслідок 
уражуються стебла, листки, волоті, а також 
молоді качани та їх рудименти, що знахо-
дяться в листкових піхвах нижче качанів. у 
місцях ураження утворюються характерні 
пухирчасті здуття різної форми та розміру 
від невеликих до 15 см і більше в діаме-
трі. Розвиток здуттів починається з блідих, 
злегка припухлих плям, що швидко збіль-
шуються і за 2-3 тижні перетворюються 
у великі жовна блідувато-рожевого або зе-
ленкувато-жовтого кольору. у нестиглому 

стані сажкові здуття складаються з сірува-
то-білої, шаруватої маси, вкритої товстою 
вологою оболонкою. При достиганні вміст 
здуття перетворюється на чорно-оливко-
ве скупчення теліоспор гриба – кулястих, 
7-12 мкм в діаметрі, або еліпсовидних, 
з жовто-бурими, дрібношипуватими обо-
лонками. По мірі достигання здуття його 
оболонка висихає і розтріскується.

г Е Л Ь М І Н Т О С п О Р І О з 
(Б у РА п Л Я М И С Т І С Т Ь) – 
Helminthosporium turcicum Pass

n Ознаки ураження. Прояв гельмінто-
споріозів починається з утворення на ли-
сті невеликих білуватих, а потім бурих 
довгастих плям з темно-коричневою об-
лямівкою. у центрі плям за умов високої 
вологості утворюється бурувато-олив-
ковий наліт спороношення грибів у ви-
гляді чорної повстяної плісняви. Пізніше 
тканини всередині плям висихають і ста-
ють світлими.

Ф у з А Р І О з К АЧ А Н І В – 
Fusarium moniliforme J. Sheld.

n Ознаки ураження. Ознаки хвороби 
з’являються на качанах в кінці молочної 
чи на початку воскової стиглості і мо-
жуть розвиватися до збирання та навіть 
під час зберігання. На качанах утворю-
ються один або кілька осередків густого 
нальоту грибниці блідо-рожевого або 
білого кольору. у центрі такого осеред-
ку зернівки майже цілком зруйновані, 
стають брудно-бурими, легко кришать-
ся і ламаються. На сухому обрушеному 
зерні можна бачити бурі плями та білий 
чи блідо-рожевий наліт у вигляді коро-
стинок, такі зернівки крихкі. В умовах 
вологої камери на ураженому насін-
ні утворюється пухнастий білий або 
блідо-рожевий міцелій, на якому фор-
мується спороношення.
іноді ураження проявляється характер-

ним малюнком у вигляді білих променів. 
ураження качанів відбувається за допо-
могою спор, що розносяться комахами, 
вітром та дощем з уражених вегетатив-
них органів кукурудзи та рослинних 
решток. уражуються насамперед трав-
мовані качани: пошкоджені комахами 
або уражені біллю.

Ч Е Р В О Н А г Н И Л Ь К АЧ А Н І В – 
Fusarium graminearum Schwabe

n Ознаки ураження. Перші ознаки хво-
роби спостерігаються у фазі молоч-
но-воскової стиглості насіння. На кача-
нах з’являється наліт грибниці. 
грибниця щільно пронизує обгортки 
уражених качанів, спричиняючи прили-
пання їх одна до одної та до качана і на-
даючи їм характерного червонуватого 
забарвлення, завдяки чому хвороба лег-
ко діагностується.

Н І г Р О С п О Р О з – 
Nigrospora orizae (Berk. & Broome) Petch

n Ознаки ураження. Нігроспороз вияв-
ляється на качанах, рідше на листкових 
піхвах та стеблах у період воскової 
стиглості і до збирання. уражені ка-
чани часто недорозвинені, легко роз-
ламуються і розщеплюються уздовж 
разом зі стрижнем. зернівки в них 
щуплі, розміщені рідко, легко розхи-
туються і при натискуванні на них вхо-
дять у стрижень качана. При слабкому 
ураженні качанів хвороба проявляєть-
ся розмочалюванням основи стрижня, 
бляклим кольором зерен, розташова-
них у нижній частині качана.

з Вами я, Ольга Бабаянц
Відомий усім номер мого телефону – 

(050) 316-68-99 безперервний
 

З повною версією можна ознайомитись  
у журналі «Agroone» №7 (68) / липень 2021 

або на сайті видання agroone.info

КуКурудзяна КазКа, а може і не КазКа,  
яКщо нехтувати захистом від хвороб  
(агроному для допомоги)

Ольга Бабаянц
докторка біологічних наук, с.н.с., 
завідувачка відділу фітопатології 
і ентомології СГІ-НЦНС, міжнародна 
незалежна експертка з питань 
якості пестицидів і агрохімікатів
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РІЗНЕ

при внесенні ззР потрібно врахува-
ти безліч факторів. у тому числі і по-
годних. Наслідки, які виникають, якщо 
їх ігнорувати, добре знайомі:

• опади змивають ззР;
• роса розчиняє;
• вітер зносить;
• під час посухи препарати не спра-

цьовують;
• через високі температури не погли-

наються рослиною.
Керувати погодою неможливо, але 

підлаштуватися під неї так, щоб мінімізу-
вати можливі ризики - необхідно.

Що для цього можна зробити?
1. Сіяти стійкі сорти і гібриди.
2. заздалегідь підбирати препарати 

для внесення.
3. Використовувати ад’юванти.
4. Використовувати техніку з висо-

кою продуктивністю.
5. Вносити оперативно.
6. швидко коригувати технологію.
Якщо не встигаєте вчасно внести:

• гербіциди - підбирати препарати 
для пізнішої фази розвитку;

• фунгіциди - планувати внесення і про-
філактичних, і лікувальних препаратів;

• інсектициди - краще не пропускати, 
внести вчасно з допомогою дронів.

«На перший погляд це підходи, які 
незмінні протягом багатьох років, – 
пояснює директор компанії Carefield 
Сергій Власенко. - Але є один нюанс – їх 
можна реалізувати, використовуючи рі-
шення, ефективніші, ніж п’ять чи десять 
років тому.

Тобто підходи ті самі, а рішення – су-
часні».

Як приклад – власний досвід компанії.
В її агропарку тільки сучасні агрега-

ти - 12 самохідних обприскувачів і 20 
агродронів.

Продуктивність дозволяє швид-
ко вносити ззР, а мобільність бригад 
дронів – «ловити вікна» між дощами. 
Дрони виручають, коли в поле не може 
зайти обприскувач.

Компанія використовує автоматич-
ний змішувальний вузол.

«Якщо у змішувач обприскувача скла-
дові треба заливати вручну, то у змі-
шувальному вузлі розчин готується 
за допомогою спеціальної програми, – 
розповідає технолог компанії юрій 
паламарчук. - Він забезпечує точні 
пропорції і скорочує практично в 4 рази 
швидкість заправки».

Важлива і організація робіт. Щоб не 
втрачати час, компанія проводить вне-
сення комплексно – розробляє техно-
логію, надає ззР і техніку, налагоджує 
логістику Тмц.

Вносить ззР ввечері, вночі і вранці. 
На всій техніці - системи точного зем-
леробства. Для кожного клієнта - окре-
ма технологія захисту.

Обприскувачі виїжджають з найближ-
чих до клієнта локацій. у радіусі 50 км 
вже через 3 години вони готові присту-
пати до роботи. Дрони – ще швидше.

«Підібрати рішення по погоді, яке допо-
може не витрачати зайвих коштів і отри-
мати здорові посіви, можна в 95% випадків, 

– запевняє технолог юрій Паламарчук. - 
Головне – діяти вчасно і використати для 
цього всі доступні можливості».

Більше про захист рослин від Carefield - за номером/посиланням: 
+38 067 450 27 74 • carefield.web@gmail.com • https://carefield.com.ua/

ПО ПОГОдІ: яК мІНІмІзУВаТи ВПЛиВ НЕСПрияТЛиВиХ  
ПОГОдНО-КЛІмаТичНиХ УмОВ ПІд чаС ВНЕСЕННя ззр

A1

Тел.:  (067) 614-19-49
факс:  (061) 42-20-37

E-mail: ktap@i.ua
www.ktap.com.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

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

виробляє:
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З чого почався Ваш життєвий шлях у науці?
я народилася та зросла у дуже щасливій родині. Батько - 

науковець, відомий гідроеколог, мати - заслужена вчителька, 
викладач біології і хімії. з першого року, коли я почала роз-
мовляти, то й рота не затуляла, бо була вкрай допитливою, геть 
всім на світі цікавилась. яскраво пам’ятаю, що у три рочки з 
татом і мамою, а частіше лише з татом, я на Дністрі ловила 
бичків та іншу рибу, яка так смакувала!

Батьки завжди зі схвальною посмішкою говорили, що я, на-
певне, буду професором, бо дуже розумна. То ж коли закінчила 
школу, у 1978 р. вступила до біологічного факультету Одесько-
го національного університету ім. і. і. мечникова. мене цікави-
ло все, що стосується комах, павуків, кліщів, гельмінтів тощо, а 
ще більше уваги я надавала фітопатології та грибам-мікромі-
цетам. А під час аспірантури у тодішньому Всесоюзному селек-
ційно-генетичному інституті зрозуміла, що саме фітопатологія 
та додатково мікологія - моє наукове покликання.

Так воно і сталося. я впевнено просувалась по кар’єрній 
лінії, дійшла до заступника директора Сгі та отримала ступінь 
докторки біологічних наук. управлінська діяльність та науко-
ва робота не відпускали. Однак, маючи величезну кількість 
енергії та натхнення, я розпочала нові проєкти – «Створення 
вихідного селекційного матеріалу (ліній озимої пшениці) з 
груповою стійкістю до збудників хвороб (до 7 патогенів)» та 
«Дослідження їстівних та лікувальних макроміцетів, створення 
сортів грибів-макроміцетів». 

Дуже важливим етапом для мене стало створення Одесь-
кого селекційного приватного інституту, який працює на стику 
генетики, насінництва та землеробства. Вже створені та за-
реєстровані сорти озимої пшениці, які не потребують фунгі-
цидних обробок, оскільки є імунними вже на генетичному рівні.

У Вас широке коло фахових та особистісних інтересів. Що 
спонукало обрати саме напрям здоров’я та захисту рослин ос-
новним пріоритетом у професійній кар’єрі?

Після закінчення університету я без перерви приступила 
до роботи у ВСгі. у відділі фітопатології і ентомології мені по-
добалося усе – чудові досвідчені фахівці, веселі молоді нау-

ковці; я шаленіла від золотих полів пшениці і ячменю, від шко-
дочинної комашні, яку раніше бачила переважно на картинках 
у відділі безхребетних ОНу.

ВСгі – це простір, це маса можливостей для цікавої ро-
боти. Ну і головне – це мій майбутній чоловік, знаний у світі 
фітопатолог Лазар Бабаянц, з яким ми через рік побралися та 
до цих пір щасливо живемо. Він мій вчитель, який спонукав 
дізнатися про все, що стосується великої фітопатології та су-
путньої проблематики. Тому фітопатологія, генетика, селекція 
стали для мене науковим підґрунтям для створення стійких 
до збудників хвороб сортів пшениці. Адже саме це завдання 
протягом майже 37 років стояло перед нашим відділом.

Які завдання ставить перед собою та вирішує відділ фіто-
патології і ентомології СГІ-НЦНС?

Фітопатологи відділу багато років поспіль стоять на сто-
рожі рослин від збудників хвороб. Провадиться пошук ро-
звитку шкідливих мікроміцетів, які є дуже небезпечними для 
пшениці як у ювенільній фазі, так і у фазі дорослої рослини. 
Необхідно здійснювати моніторинг щодо появи нових рас та 
ізолятів того чи іншого патогену, адже раси можуть знижува-
ти або навпаки, підвищувати вірулентність та агресивність, що 
може призвести до епіфітотій тієї чи іншої хвороби.

ми створюємо стійкі до групи збудників хвороб лінії, фор-
ми та сорти пшениці м’якої озимої, які мають суттєві технічні 
переваги щодо кращих вітчизняних та зарубіжних прототипів. 
Ключовим вважаємо те, що створювані сорти пшениці м’якої 
мають економічні переваги перед закордонними. Вони стій-
кі до групи збудників найбільш небезпечних хвороб (іржасті, 
сажкові), мають високий потенціал витривалості до посухи та 
низьких температур, високий рівень врожайності. ці імунні со-
рти дозволяють уникати фунгіцидного навантаження на рос-
лини протягом вегетації, що підвищує їх продуктивність.

ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛюДЕй, ЯКІ пРАЦююТЬ НА зЕМЛІ

з повною версією інтерв’ю можна ознайомитись 
у журналі «Agroone» № 8 (69) / серпень 2021  

або на сайті видання https://www.agroone.info

Ольга Бабаянц - знаний науковець, відомий експерт, людина, яка завжди готова прийти на допомогу аграріям. Її відзначає 
надзвичайно широке коло фахових інтересів - від фітопатології, ентомології, мікології, експертизи ЗЗР до створення непере-
вершених сортів м’якої пшениці. Команда «АgroOne» та широкий читацький загал щиро вітають Ольгу Вадимівну з ювілеєм, зи-
чать успіхів у всіх починаннях, плідного натхнення та подальших звершень на благо рідної землі та людей, які на ній працюють!
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ТЕМА НОМЕРА

Технології «Аеромех»:  
20 років – і 60 країн світу  
вже користуються ними

Володимир Сухін та ірина чорнобай, 2011 р.

– з кожним роком дедалі більше вітчизняних фермерів 
усвідомлюють, що наявність у господарстві якісного сепара-
тора для очищення зібраного врожаю та калібрування насіння 
дає змогу підвищити рентабельність вирощування культур на 
15-20%. Так би мовити, буквально на рівному місці, адже та-
ким чином зростають товарні характеристики зерна та знижу-
ються витрати на сушіння. Висіваючи ж по-справжньому якіс-
не насіння, фермер закономірно отримує вищу врожайність, 

– зазначає засновник та співвласник патентів на сепаратори 
САД, директор з науки компанії «Аеромех» ірина чорнобай.

Чарівна Ірина Чорнобай є справжнім обличчям компанії 
«Аеромех», поєднуючи незмінну щирість та приязність у спіл-
куванні з доскональним знанням предмету. Вона – яскраве 
свідчення того, як жінки у агросекторі, у виробництві продукції 
для нього досягають справжніх висот – і слугують справжнім 
взірцем професійного успіху. 

Пані ірина живе своєю справою вже 20 років та може 
розповідати про роботу машин САД годинами, при цьому 
відзначаючи досягнення та успіхи усієї своєї команди. Вза-
галі про компанію «Аеромех» завжди складається найкраще, 
найпозитивніше враження під час кожної нашої зустрічі. це 
висококваліфіковані фахівці і при цьому – щирі і відкриті 
люди, які радо зустрічають кожного гостя.

Принцип роботи сепараторів САД ґрунтується на про-
стому, на перший погляд, рішенні – зерно завантажується 
у приймальний бункер, з якого потім надходить до сепару-
ючої камери, де і обробляється повітряним потоком, сфор-
мованим струменевим генератором. Турбулентні потоки 
повітря буквально просівають кожну зернину, безпомиль-
но розподіляючи її до потрібної фракції – зерна найвищої 
якості, фуражного зерна та відходів. 

звучить ніби дуже просто, однак за усім цим стоїть ба-
гаторічна кропітка робота винахідника Володимира Сухіна 
та усієї команди «Аеромех». Практично щороку український 
виробник зі світовим ім’ям пропонує нові модифікації своїх 
сепараторів, розраховані на виконання завдань різних типів. 
Ось і на «АгРО-2021» «Аеромех» привіз низку новинок, про 
які варто поговорити детальніше. Перш за все, мова про 
справжній мобільний насіннєвий завод, оснащений решіт-
частим скальператором для первинного очищення зерна, 
власне сепаратором САД, у якому здійснюється виділення 
якісного посівного матеріалу та протруювача. 

завантаження зернової маси до бункера відбувається за 
допомогою норії, а вихід виділеного насіння можна сполучити 
з протруювачем, отримуючи в результаті повністю готовий до 
сівби висококласний посівний матеріал. і справжньою родзин-
кою цієї конструкції є її мобільність, оскільки насіннєвий за-
вод САД базується на двовісному причепі. Тобто, його можна 
переміщати до будь-якої зручної точки і під його встановлен-
ня не потрібно жодних майданчиків, фундаментів та дозволів.

Своєю чергою для тих господарств, де планують постави-
ти очищення та калібрування зерна на серйозну основу, ком-
панія «Аеромех» пропонує гігантську установку сепаратор, 
продуктивністю 150 т/год. 

це можуть бути елеватори, комбікормові заводи, насін-
нєві господарства чи просто агропідприємства, де існує по-
треба доробляти великі партії зерна. Також варто звернути 
увагу і на самохідний зерноочисний комплекс, продуктив-
ністю 10, 15 або 30 т/год, на базі сепаратора САД, котрий 
самостійно під’їжджає до бурта із зерном на току, набирає 

зернову масу та спрямовує на сепаратор, де з ним прова-
дяться усі необхідні процедури. Тобто, не потрібно нічого 
кидати лопатами чи ковшем фронтального навантажувача. 
Все відбувається максимально зручно, оперативно та чисто. 
через норії виводиться очищений посівний матеріал, а зі 
зворотнього боку комплексу виходять відходи.

– Ми орієнтуємося на максимальну зручність експлуата-
ції наших машин з одночасним дотриманням усіх характе-
ристик якості роботи та продуктивності. Скажімо, останнім 
часом наші клієнти замовляють сепаратори з комп’ютерною 
обв’язкою, аби мати змогу керувати усіма процесами бук-
вально через телефон. Ми відслідкували цей тренд і сьогод-
ні за бажанням клієнта пропонуємо цілковито діджиталізо-
вані машини, – розповідає Ірина Чорнобай.

Та при цьому самі конструктивні принципи сепараторів 
САД залишаються простими, точніше геніально простими, 
що забезпечує багаторічну безперебійну роботу обладнан-
ня. Тут немає якихось проблемних місць чи точок змащу-
вання. як стверджує ірина чорнобай, «в наших сепараторах 
практично немає чому ламатися», тому фермер отримує га-
рантовано якісне та надійне обладнання, з яким він ніколи 
не матиме клопотів. До того ж, сервісна служба «Аеромех» 
працює буквально як годинник і якщо вряди-годи виникне 
потреба у заміні якоїсь деталі чи додаткових налаштуваннях, 
то це завдання буде виконане впродовж лічених годин.

Одним з підтверджень високої якості сепараторів САД є 
вже згадувана широка географія постачань продукції «Ае-
ромех». це практично всі країни Європи, СшА, Канада, Ав-
стралія, Бразилія, Аргентина, ізраїль… Причому ці машини 
замовляють не просто якісь великі фермерські підприєм-
ства, а значною мірою виробники органічної продукції. 

Адже у цьому сегменті агровиробництва від якості по-
сівного матеріалу залежить надзвичайно багато, оскільки 
«органіки» не можуть використовувати, скажімо, хімічні 
протруйники. і компенсують вони ці заборони саме за допо-
могою вилучення сильного здорового насіння, отриманого 
за допомогою сепараторів САД.

– зі свого боку ми робимо усе, щоб наші партнери- 
аграрії в україні мали змогу працювати ще більш ефек-
тивно та підвищувати рентабельність своєї роботи. – 
стверджує ірина чорнобай.

Своєю чергою ми зазначимо, що у компанії «Аеромех» 
і на цей, і на наступний сезон наявні амбітні плани розвитку 
та випуску нових модифікацій сепараторів САД. і ми не має-
мо сумнівів, що її команді на чолі з Володимиром Сухіним та 
іриною чорнобай вдасться їх блискуче реалізувати.

Команда «AgroOne» приєднується до чисельних вітань 
 ювіляру, добре знаному в Україні та світі.  

Ваші успіхи та досягнення працюють на кожне  
господарство, на розвиток країни та її імідж.  
То ж щира дяка й побажання нових звершень  

команді «Аеромех»!



17

«Агро1», №8 (67), серпень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя



18

«Агро1», №8 (67), серпень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя
Б

ЕЗ
П

ЕК
А

, О
Х

О
Р

О
Н

А



19

«Агро1», №8 (67), серпень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя

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

ШИРИНА	ЗАХВАТУ
7,	9,	11,	15,	21	м

РАМА
- конструкційна сталь 09Г2С
 
РОБОЧІ	ОРГАНИ	
- ресорна сталь 60С2А
- термообробка

ФУНКЦІЇ
Руйнація ґрунтової кірки
Вирівнювання поля
Закриття вологи
Розкладання за 30 секунд
Перекриття шлейфів до 2 см
Транспортні ремені в комплекті
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A1

КОТКИ	-	ПОДРІБНЮВАЧІ

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

РОТАЦІЙНІ	БОРОНИ

КОТКИ	ККШ	та	КЗК

ТМОЧИМА	КЛІЄНТІВ

ГАРАНТІЯ	3	РОКИ	 ДОСТАВКА

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

Олександр	 Васильович,	 розкажіть	 для	
чого	 саме	 купували	 в	 господарство	
шлейфову	борону?
 
Головне завдання – це передпосівна під-
готовка, а саме: вирівнювання поля після 
оранки та збереження вологи.

Яку	саме	площу	опрацювали	цього	року	
за	допомогою	БШЗ?	

Цього року через погодні умови (дощі) 
ми змогли закрити близько 2000	 га. Та й 
це вийшло лише завдяки швидкій роботі 
борони. 
 
Що	 скажете	 з	 приводу	 особливостей	
роботи	з	бороною	АЯКС	БШЗ-21?	 

Ми агрегатували нашу 21-метрову	 боро-
ну з трактором John Deere 8345R. Витрати 
палива склали від 2 до 2,7 літрів на гектар
Агрегатом задоволені. Робочі органи від-
працювали без жодних нарікань. У роботі 
підтвердилися заявлені марки сталі. Сама 
рама, як виглядає, так і працює надна-
дійно. З бороною такого захвату вдалося 
вийти на велику швидкість роботи – близь-
ко 20	га	за	годину. 
У нас у господарстві також працюють ро-
таційні борони АЯКС, до яких також не ви-
никає питань, тому можемо рекомендува-
ти техніку від АЯКС	 АГРО всім господа-
рям, які розуміють важливість саме яко-
сті обладнання для досягнення високих 
результатів!

ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ
ВІДГУК
Кравченко	
Олександр	Васильович
головний інженер
ТОВ «ДП Зернятко», 
Чернігівська область.



26

«Агро1», №8 (67), серпень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя



27

«Агро1», №8 (67), серпень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя

A1

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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ВиробництВо  
поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15www.forpolimer.com.ua 
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ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ 
СОЛОМИ від польської компанії

Чому варто обрати BIOMASSER?
•	 Ставка	на	якість!
BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і 
сертифікована технологія брикетування в рамках 
програми Європейської комісії під назвою ETV

•	 Економія	електроенергії!
BIOMASSER споживає всього 70-80 кВт електро-
енергії для виробництва 1 тонни брикетів

•	 Немає	потреби	в	додатковому		
сушінні	соломи!

Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє 
сировину, вологість якої становить від 10 до 30%, 
завдяки чому відсутня потреба в додатковому 
сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує 
затрати електроенергії для виробництва брикетів

•	 Зручна	модульність!
Машини мають модульну конструкцію, тому є мож-
ливість збільшення продуктивності виробництва 
лінії, з легкістю можливо приєднати додатковий 
брикетувальний прес

•	 Різноманітна	щільність	брикету!
BIOMASSER забезпечує можливість регулювати 
щільність брикета: мягкі – для підстилки, тверді – 
для опалення

• Економія коштів!
BIOMASSER – це також повністю рухомі виробничі 
лінії, що дозволяють зекономити кошти, що раніше 
витрачалися на транспортування сировини

•	 Комфортна	робота!
BIOMASSER є гарантією тихої роботи без надмірної 
запиленості

•	 Висока	енергетична	цінність!
Порівняння енергетичної цінності різного палива 
згідно даних виробників та дистриб’юторів пред-
ставлено у таблиці:

№ Сировина Енергетична	цінність,	МДж/кг
1 Брикети з соломи 16,5-17,5

2 Сезонна деревина 15

3 Кам’яне вугілля 21-28

4 Вугільний дріб’язок 18-21

•	 Широка	різноманітність	сировини!
Усі види соломи Міскантус Сіно

Танзанійська трава Комиш Канарська тростина
Моб.	тел:	(067)	474-87-97

www.ameliart.com.ua

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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