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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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В останні роки спостерігаємо розширення посівних площ під соєю, соняшником, ріпаком, зерновими колосовими куль-
турами. Водночас все більше прогресують хвороби, які є потенційно небезпечними та, спричиняючи втрати врожайності, 
завдають великих збитків аграрному виробництву. Зокрема, це склеротинія і фузаріоз. У зв’язку з цим важливо застосовувати 
ефективні заходи боротьби.

Склеротинія
Цикл розвитку збудника
збудником склеротинії, відомої як біла гниль, є гриб 

Sclerotinia sclerotiorum, синонім – Whetzelinia sclerotiorum кла-
су Ascomicetes порядку Helotiales. гриб уражує більше 300 ви-
дів рослин з 24 ботанічних родин, особливу загрозу становить 
для урожаю ріпаку, сої, соняшнику, овочевих. збудник хвороби 
зимує у вигляді склероціїв у ґрунті та на рослинних рештках, 
які є джерелом інфекції та можуть зберігати життєздатність 
5-6 років. Склероції є дуже стійкі, вони можуть проростати з 
глибини 3-5 см за підвищеної вологості та температури 6-10°С, 
утворюючи апотеції. Проростання склероціїв з утворенням су-
мок (асок) зі сумкоспорами триває 30-38 діб з початку польових 
робіт. Сумкоспори утворюють інфекційний росток, який прони-
кає в рослину. Період від початку зараження рослини до прояву 
хвороби становить всього 7-10 днів.

Склеротинія – проблемна хвороба, її складно контролювати, 
оскільки склероції можуть проростати протягом весняно-літ-
нього періоду. цим зумовлена здатність збудника склеротинії 
уражувати рослини впродовж всього вегетаційного періоду. Ба 
більше, збудник поширюється частинами грибниці та аскоспо-
рами, які переносить вітер або комахи, що створює сприятливі 
умови для зараження інших рослин.

інтенсивному прояву хвороби сприяє висока вологість.
Симптоми ураження культур
На рослинах ріпаку, уражених склеротинією, на листках, сте-

блах і квітках з’являються слизисті бурі мокрі плями, які пізніше 
покриваються повстяним білим нальотом. Хворобу ще назива-
ють білостеблістю ріпаку, оскільки в суху погоду наліт зникає, а 
уражені частини рослин знебарвлюються. уражені тканини руй-
нуються, що спричиняє засихання листків, стебел, переламуван-
ня гілок. На поверхні та всередині стебел і стручків формуються 
дрібні чорні склероції.

На сої біла гниль прогресує від фази цвітіння до кінця ве-
гетаційного періоду. Симптоми ураження: на стеблах і окремих 
гілочках, біля кореневої шийки та на бобах з’являються світлі 
плями, які пізніше стають світло-бурими. за високої вологості 
плями загнивають і покриваються білим повстяним нальотом 
грибниці, зверху формуються чорні склероції. як результат – 
руйнується паренхіма, уражені стебла та гілки засихають і зла-
муються, насіння у бобах загниває, що супроводжується опадан-
ням бобів.

Є результати досліджень, які вказують на те, що біла гниль 
сої на стеблах може проявлятися нетиповими симптомами для 
хвороби. зокрема, якщо після прояву хвороби настає суха пого-
да, уражена ділянка стебла стає білуватою і не утворюється біла 
ватоподібна грибниця.

Розвиток склеротинії на соняшнику проявляється у вигляді 
гнилі сходів, прикореневої та стеблової гнилі, гнилі кошиків. 
Причиною ураження сходів є заражене насіння. Хвороба про-
являється у загниванні корінців і підсім’ядольного коліна, які 
вкриваються білим пухким нальотом, на якому з’являються 
чорні склероції. Сім’ядолі втрачають тургор, що призводить до 
загибелі рослин. Прикоренева та стеблова гниль появляється у 
період бутонізації. На стеблі утворюється темна мокра пляма, 
яка вкривається ватоподібною грибницею зі склероціями. Рос-
лини в’януть, стебла переламуються.

Ознаки ураження кошика: на нижньому боці утворюються 
мокрі бурі плями, що призводить до його загнивання. грибниця 

проникає і в насіння. Олія з ураженого насіння не придатна для 
харчового використання.

Фузаріоз
Особливості розвитку збудника
загрозою для врожаю сільськогосподарських культур є гри-

би роду Fuzarium, які уражують зернові та зернобобові культури, 
буряк, картоплю та інші, та сприяють розвитку фузаріозу. зара-
ження рослин фузаріозною кореневою гниллю відбувається за 
вологості 40-80%, у діапазоні температур від 1 до 35°С, опти-
мальна температура для розвитку збудника – від 13 до 26°С. 
Отож, хвороба може прогресувати за будь-яких погодних умов.

збудник зберігається у формі грибниці, склероціїв, хламі-
доспор на рослинних рештках, на насінні та у ґрунті. упродовж 
вегетаційного періоду поширюється конідіями, які розносять 
вітер, дощ і комахи.
 Відомо, що конідії та сумкоспори збудників фузаріозу  

колоса зберігають життєздатність 1 рік, хламідоспори  
та склероції – 2-3 роки.
Ознаки ураження фузаріозом
На зернових колосових культурах гриби роду Fuzarium 

спричиняють фузаріозну кореневу гниль та фузаріоз колоса.
у результаті ураження рослин пшениці фузаріозною ко-

реневою гниллю на них утворюються поздовжні темні плями, 
загнивають і відмирають первинні та вторинні корені, підземне 
міжвузля, інколи й основа стебла. це призводить до зрідження 
посівів, білостеблості та пустоколосиці.

Колос, уражений фузаріозом, біліє, пізніше на лусочках 
з’являються блідо-рожеві подушечки міцелію, які зливаються в 
суцільний наліт. збудник проникає в зерно, воно набуває роже-
вого відтінку, стає зморшкуватим.

зерно, уражене фузаріозом, містить дезоксиніваленол і 
зеараленон – мікотоксини, небезпечні для людини та тварин.

Фузаріоз істотно погіршує хлібопекарські якості зерна, що 
негативно впливає на якість борошна.

Внаслідок ураження сої фузаріозом, у фазу сходів пророст-
ки потовщуються і деформуються, на сім’ядолях утворюються 
бурі виразки, які вкриваються рожевим нальотом з подушеч-
ками. Рослини випадають з посіву. уражене насіння має білу-
вато-рожевий наліт і не проростає. у фазу бутонізації – початку 
утворення бобів через ураження фузаріозом стебло біля коре-
невої шийки набуває темно-коричневого забарвлення. у вологу 
погоду на ураженій ділянці стебла з’являється наліт і конідіаль-
не спороношення патогена. як наслідок – рослина засихає. 
ураження бобів супроводжується утворенням щуплого зерна з 
білуватим нальотом.

Можливі втрати врожаю
ураження рослин хворобами призводить до значних втрат 

урожайності. зокрема, за даними Кутіщевої Н.м., через скоро-
чення терміну ротації у сівозміні втрати врожаю соняшнику від 
хвороб зростають з 10-15% до 35%, а в окремі сприятливі для 
розвитку хвороб роки втрати лише від склеротинії можуть ста-
новити 70%.

Внаслідок ураження сої збудниками хвороб урожай насіння 
знижується на 15-30%, вміст білка – на 4-5%.

ураження рослин фузаріозними грибами не лише призво-
дить до втрат урожаю, але й значно погіршує посівну та харчову 
якість зерна, тому є однією з найнебезпечніших хвороб сільсь-
когосподарських культур.

СКЛЕРОТИНІЯ ТА ФУЗАРІОЗ – 
ПОТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ

A1
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За різними даними, фузаріоз колоса пшениці призводить 

до втрат 20-50% урожаю зернових культур.
Отже, ураження рослин хворобами істотно ускладнює ре-

алізацію високої потенційної урожайності вирощуваних сортів 
і гібридів сільськогосподарських культур, тому потрібно засто-
совувати ефективні заходи, спрямовані на захист посівів від 
патогенів.

Ефективний захист посівів
Тривалий період зберігання збудників хвороб і здатність 

уражувати рослини впродовж всього вегетаційного періоду 
створюють труднощі у системі захисту посівів від таких шкодо-
чинних хвороб як склеротинія та фузаріоз.

Одним з важливих заходів інтегрованої системи захисту 
культур від цих хвороб є дотримання науковообґрунтованої 
сівозміни. Проте, у сучасних умовах господарювання практи-
кують 3-4-пільні сівозміни, і соняшник, соя, ріпак, як найбільш 
економічно вигідні культури, є обов’язковими, їх розміщують на 
одному й тому ж полі кілька років поспіль. Виникає запитання: 
як ефективно боротися з хворобами?

у СшА провели дослідження з біології білої гнилі та вста-
новили, що ґрунтовий гриб Coniothyrium minitans паразитує на 
Sclerotinia sclerotiorum і викликає її захворювання. Наявність 
паразита Coniothyrium minitans на склероціях також докумен-
тально підтверджено багатьма дослідженнями в Європі.

Дія паразита Coniothyrium minitans на склероціях Sclerotinia 
sclerotiorum пов'язана з ферментативною деградацією стінок 
склероцій і міцелію. гриб Coniothyrium minitans використовує 
патоген як джерело поживних речовин. Водночас Coniothyrium 
minitans має здатність розкладати токсичну для рослин щавле-
ву кислоту, отриману від грибів Sclerotinia тканинами рослини 
під час зараження. Також виділяються макроліди, що зупиняють 
розвиток міцелію та відбувається інгібування патогена, що об-
межує його здатність інфікувати рослини.

Варто підкреслити унікальну селективність Coniothyrium 
minitans щодо склероцій грибів роду Sclerotinia, що практич-

но робить неможливим розвиток гнилі в ґрунтових умовах. 
Coniothyrium minitans проявляє тривалий ефект, усуваючи 
склероції та міцелій з ґрунту та зібраного врожаю.
 Отже, введені в ґрунт паразити, які заражають Sclerotinia 

sclerotiorum, забезпечують значне зниження інфекційного 
потенціалу під час вегетації рослин, а також зменшують ри-
зик захворювання наступних культур у сівозміні та посівів 
того ж виду в майбутньому.
у результаті застосування препаратів, що містять 

Coniothyrium minitans, які розпорошують на ґрунт безпосеред-
ньо перед посівом і після збирання врожаю, спостерігають ура-
жені паралічем склероції у поверхневому шарі ґрунту, на коре-
невій поверхні та в середині стебла рослин.
 Встановлено, що гриби роду Trichoderma проявляють актив-

ність у боротьбі з патогенними грибами роду Fusarium і 
значно знижують їхню чисельність.
Діяльність грибів роду Trichoderma базується на мікопара-

зитизмі – паразитизм одного гриба на іншому. Вони синтезують 
стабільні та нестабільні антибіотичні компоненти, здатні інгібу-
вати міцелярний ріст патогенних грибів. Окрім паразитизму на 
грибному міцелії, Trichoderma може знищувати склероції.

гриби роду Trichoderma синтезують літичні ферменти – 
b-глюканази, хітинази, протеази, тому в процесі паразитування 
на мікроскопічних грибах вони лізують клітинні стінки фітопа-
тогена, що призводить до його загибелі.

згідно з даними, застосування штамів гриба Trichoderma на 
сої було ефективним у боротьбі з хворобами коренів і корене-
вої шийки, зокрема спричинені грибами роду Fusarium. захис-
ний ефект у польових умовах спостерігали не лише у період 
сходів, а впродовж всієї вегетації рослин.

Отже, застосування препаратів, які містять штами парази-
тичних грибів, що інгібують життєдіяльність патогенів – збуд-
ників небезпечних хвороб, створює умови ефективного захисту 
сільськогосподарських культур.
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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
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БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35

A1

ЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ ПО ЛИСТУ В ЖОВТНІ К1- ГАРАНТІЯ  
СТІЙКОСТІ ЇХ ДО ВИМЕРЗАННЯ ТА ВЕСНЯНОЇ ПОСУХИ

AGRODOBRUVO.COM.UA

Щоб переконатись, що препарат К6 класно працює, 
достатньо при посівній, біля сівалки, в третину мішка 
посівмату влити 100 мл К6, легко туди-сюди поміша-
ти та засипати в сівалку. І так на кожній культурі. Коли 
впевнились, що сходи – раніше, рослини – цупкіші, а 
рядки – повніші в жовтні, у фазі 5 листків підкормити К1 
– посилить кореневу та додасть енергії до 2000 МДж/г 
– основи стійкості від вимерзання. Відкиньте недовіру, 
адже це не тільки сотні додаткових тонн зерна, а ще і 
врятований врожай у випадку непогоди. Щоб забез-
печити цупкість стебла та якість зерна, весною, після 
поновлення вегетації, підкормити рослини по листу 
К2 в нормі 0,5-1 л/га.

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ  
ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ,
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(050) 492-26-88, (067) 605-60-36 — VIBER, TELEGRAM

Контроль       К6, К1 осінь 2019

К6 - інкрустація насіння  
та підживлення в жовтні  

по листу К1- І все буде добре.
Олексій Пишний -  
дослідна ділянка:  

зліва NPK, справа NPK,  
К6 та в жовтні  

підживлено по листу К1

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

A1

Бажаєте отримати дружні сходи? додайте до протруйника бакову суміш «дефенс-с» –  
надійний живильний «кожушок» для насіння

ПП «ВКФ«ІмПторгсерВІс»

Боротьба за майбутній урожай починається 
вже з насіння: запаси поживних речовин, енер-
гія проростання, наявність або відсутність збуд-
ників хвороб, доступні поживні елементи для 
його  майбутнього розвитку.

чи можемо ми вплинути на ці фактори ще 
на стадії підготовки насіння до сівби?  можемо!

Обробка насіння - перший важливий крок 
до збільшення врожайності. Але важливо не 
тільки захистити насіння протруйником від 
збудників хвороб, а й забезпечити майбутній 
проросток поживними речовинами.

український виробник пропонує не просто 
протруїти насіння озимих колосових культур 
протруйниками, а доповнити цей захід інкрус-
тацією (створенням навколо насіння спеціаль-
ної водорозчинної мікрооболонки) з нанесен-
ням поживних речовин на насіння.

Переваги інкрустації насіння баковою сумі-
шшю «Дефенс-С»:

- висока ефективність - до 98% схожості 
насіння;

- захист насіння від дії на них несприят-
ливих кліматичних чинників (полімерна плів-
ка зберігає насіння в сухому та напіввологому 
ґрунті до 60 діб і більше);

- знімає токсичну дію протруйника на заро-
док насіння та проросток;

- підвищує сипкість зерна при посіві;
- стимулює розвиток кореневої системи, 

активізує фізіологічні процеси в рослині;
- за рахунок  дії амінокислот посилює ан-

тистресовий ефект;
- збільшує корисну мікрофлору і підвищує 

біологічну активність в ризосфері рослин, спри-
яє оздоровленню ґрунту;

- підвищує врожайність та якість продукції.

Контроль БС «Дефенс-С»
Водорозчинні фосфорні сполуки, що вхо-

дять до складу цієї бакової суміші, сприятимуть 
інтенсивному росту і розвитку первинних коре-
нів, які почнуть глибоко проникати в ґрунт і охо-
плювати більший його обсяг, а згодом сформу-
ється і потужна вторинна коренева система, а 
незамінні амінокислоти увійдуть до складу полі-

пептидів, з яких синтезуються ферменти, що при-
скорять проходження біохімічних процесів. Не 
залишиться в стороні і гумат калію, який викличе 
інтенсивний поділ клітин меристематичних тка-
нин проростків. мікроелементи стануть кофер-
ментами знову синтезованих ферментів. В ре-
зультаті в проростках відразу ж почнуть активно 
проходити біохімічні процеси і рослини почнуть 
активно здійснювати своє зростання і розвиток.

застосування цієї суміші дасть можливість 
додатково отримати до 2,5-3,0 ц/га зерна ози-
мих зернових колосових культур.

До бакової суміши обов’язково додавати 
протруйник та за бажанням незначну кількість 
карбаміду (100 г/т).

Замовляйте за телефонами:  +38067-633-97-87, +38067-633-62-88
E-mail: imptorgservis@ukr.net , сайт:www.imptorgservis.uaprom.net

виробник регуляторів росту рослин з функціями добрив
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Міжнародні науково-дослідні команди Nuseed створюють гібриди соняшнику  
преміум-класу для досягнення максимальної продуктивності на будь-якому ринку.  

Клієнти підтверджують якість насіння Nuseed безпосередньо з полів.

Попит на високоолеїнові гібриди довго тримав-
ся завдяки високому попиту на високоолеїнову олію. 
Сьогодні ж, окрім значної різниці між олійністю та вмістом 
олеїнової кислоти, високоолеїнові гібриди Nuseed демон-
струють високу урожайність, часом перевищуючи навіть по-
казники лінолевого сегменту. цей факт робить нижче наведе-
ні гібриди бажаними у полі незалежно від світових тенденцій 
у харчовому секторі. Вибір уже є достатньо великим, адже 
наша мета - забезпечити виробників якісним посівним ма-
теріалом, що відрізняється новітніми досягненнями генетики 
за показниками потенціалу високої врожайності, стабільного 
вмісту олеїнової кислоти та олійності, для різних можливостей 
та умов.  Також наші гібриди мають стійкість до несправжньої 
борошнистої роси і толерантні до дії гербіцидів, що дозволяє 
контролювати бур'яни і вовчок. це все в комплексі дає мож-
ливість отримати відмінний урожай та заробіток.

Для виробників високоолеїнки в Україні компанія Nuseed 
пропонує широке портфоліо високоефективних гібридів, та-
ких як Н4ХМ411, НХК12М010, Кобальт 2, Н4Х302 Е, Н4Х505 КЛ, 
Н4Х470 КЛП. А також зустрічайте новинки - середньостиглі 
високоолеїнові гібриди Н4Х469 КЛП і Н4Х471 КЛП,  що чудово 
показали себе у багаторічних випробуваннях.

Н4ХМ411 – середньостиглий високоурожайний гібрид. Фор-
мує потужну кореневу систему та листову масу. Відрізняється 
інтенсивним стартовим ростом та стійкістю до полягання. як і 
вся лінійка соняшнику Nuseed, гібрид чудово протистоїть по-
сушливим умовам і стресам. Н4Хм411 екстенсивного типу і не 
потребує значних інвестицій для розкриття свого потенціалу. 
урожайність, досягнута в комерційних полях, становила 47 ц/га.

НХK12M010 – середньоранній гібрид соняшнику, що вже 
став популярним та відомим завдяки своїй продуктивності та 
олійності. Він має чудову виповненість кошика, відмінну натуру 
зерна, високий вміст олії і олеїнової кислоти. завдяки високій 
врожайності і здатності протистояти несправжній борошнистій 
росі, цей гібрид є відмінним вибором для виробників. Дуже 
пластичний до використання в усіх областях україни. урожай-
ність, досягнута в комерційних полях, становила 56 ц/га.

Кобальт 2 - це ранній, однорідний та холодостійкий гібрид. 
Володіє міцним невисоким стеблом і добре розвиненою ко-
реневою системою. При дуже хорошій стійкості до хвороб і 
гербіцидів Clearfield®, Кобальт 2 - ідеальний вибір для всіх 
регіонів вирощування соняшнику. урожайність, досягнута в 
комерційних полях, становила 42 ц/га.

Н4Х302 Е – перший високоолеїновий гібрид за технологі-
єю ExpressSun® в портфоліо Nuseed в україні!

цей ранній гібрид має потужний стартовий ріст, стійкість 
до хвороб і підходить для раннього збору урожаю. Висо-
копродуктивний та стабільний.

Не менш цікавий гібрид – Н4Х505 КЛ. Середньостиглий 
гібрид високоолеїнового сегменту з чудовими показниками 
урожайності та вмістом олії до 53%. Відрізняється високою 
однорідністю цвітіння та стабільністю. Вміст олеїнової кис-
лоти – до 90%. гібрид інтенсивний і за правильних умов до-
гляду обіцяє високий результат - технологія Clearfield® захи-
стить від бур’янів та вовчка! 

за технологією ClearfieldPlus® до лінійки високоолеїнових 
приєднався Н4Х470 КЛП. цей середньоранній гібрид особли-
во приваблює інтенсивним стартовим ростом та високою во-
логовіддачею. Вміст олії та олеїнової кислоти, а також проде-
монстрована урожайність до 56 ц/га, роблять Н4Х470 КЛП ще 
одним бажаним представником портфоліо Nuseed в україні.

гібриди соняшнику Nuseed гідно зарекомендували себе в 
різних напрямках – від олійного до кондитерського по всій 
території україни. Наші амбіції доставляти найкращі продук-
ти для наших фермерів лише зростають, а, отже, лінійка буде 
стабільно поповнюватися високоурожайними гібридами від 
кращих світових селекціонерів Nuseed.

Більше про високоолеїновий соняшник Nuseed, а також лі-
нійку олійного і кондитерського соняшнику та сорго - на сайті 
Nuseed, або проконсультуйтеся з нашими менеджерами щодо 
придбання насіння гібридів для Ваших потреб та умов.

www.nuseed.com
+38 (050) 412-00-44
Info.ua@nuseed.com

Південний регіон 
Моб: +38-050-450-99-12 
Східний регіон 
Моб: +38-050-445-59-55 

Західний і Центральний регіон 
Моб: +38-050-050-11-17 
Центральний регіон 
Моб: +38-050-412-00-44

A1
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згодом вдалось придбати части-
ну виробничих площ колишнього 
суперфосфатного заводу і після 
реконструкції разом з польськи-
ми колегами створити сучасне 
високотехнологічне підприємство 
«Agrovit Group», що виробляє до-

брива нового покоління «НАНОВіТ». 
До створення лінійки унікальних 
мікродобрив була залучена група 
висококваліфікованих європейсь-
ких спеціалістів і вчених у галузях 
біології рослин, біохімії, агрохімії, 
з багаторічною практикою вико-

ристання мікродобрив у багатьох 
країнах світу. мікродобрива «НА-
НОВіТ» мають значну перевагу 
над аналогічним продуктом інших 
вітчизняних та іноземних вироб-
ників завдяки унікальному бага-
тофункціональному комплексу 
«NANOACTIVE», який, окрім стійко-
го хелатуючого агента, насичений 
широким спектром амінокислот, 
гумінових і фульвових кислот, ву-
глеводів та органічних сполук при-
родного походження.

17-річний досвід використан-
ня мікродобрив «НАНОВІТ» на 
мільйонах гектарах посівів с/г 
культур, плодових та виноград-

них насаджень переконливо 
показав їх високу ефективність. 

Урожайність пшениці збільшується  
на 7-14 ц/га, озимого ріпаку -  
на 4,6 ц/га, сої - до 5 ц/га, ку-
курудзи на зерно - до 11 ц/га, 
соняшнику - до 5,5 ц/га, вино-

граду - на 4,5-5,6 т/га.

Компанія «Agrovit Group» —  
   перші кроки у евроспільноті

Поки Україна десятиріччя стоїть перед зачинени-
ми дверима Евросоюзу, представники малого бізне-
су успішно рухаються у евроспільноту. Як приклад 
можна показати багатосторонню діяльність в інтегра-
ції агровиробництва та культури і побуту колективу 
компанії «Agrovit Group» у польську спільноту. Вели-
ку роботу в цьому напрямку проводить засновник і 
керівник компанії Володимир Юліанович Павловсь-
кий. Свій бізнес він розпочав, як кажуть, з чистого 
аркушу. У 2001 році він відвідав польську компанію 
«Екоплон» – потужного виробника мікродобрив. Оз-
найомившись з виробництвом продукції і розуміючи 
перспективу застосування мікродобрив с/г виробни-
ками України, він створив мале підприємство «Еко-
плон-Україна», яке почало поставляти мікродобрива 
«ЕКОЛИСТ» українським аграріям.

Павловський Володимир юліанович

A1
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Починаючи з 2015 р. компанія 
освоїла виробництво мінераль-
них добрив сульфату магнію, кри-
сталічної та гранульованої форм і 
гранульованого сульфату амонію. 
Польсько-українська компанія 
«Agrovit Group» упродовж декіль-
кох років виробляє власну марку 
рідких стартових добрив «НА-
НОВІТ ТЕРРА», яка успішно зареко-
мендувала себе серед добрив ана-
логічного призначення. Найбільш 
популярними являються наступні 
марки добрив «НАНОВІТ ТЕРРА»: 
5:20:5, 3:18:18 та 9:18:9. Однією з 
переваг цих добрив є те, що фос-
фор у складі добрива перебуває 
у формі ортофосфатів, що робить 
цей продукт значно ефективнішим 
у період проростання насіння, на 
початкових етапах росту культур 
порівняно з аналогічними добри-
вами з поліфосфатною формою. 
Саме цю марку добрив компанія 
рекомендує для стартового вне-
сення, при сівбі різних культур, а 
саме для локального внесення в 
рядок, безпосередньо на насінину. 
Добрива мають ідеальну чистоту, 
не містять хлоридів, важких ме-
талів та інших баластних солей.

«НАНОВіТ ТЕРРА» – добрива еко-
логічно безпечні, мають нейтраль-
ний показник рН. Характеризу-
ються повною (100%) розчинністю 
азоту, фосфору, калію та мікроеле-
ментів, високою доступністю всіх 
елементів живлення, особливо 
сполук фосфору. Їх можна поєдну-
вати з висококонцентрованими мі-
кродобривами на хелатній основі. 
Добрива висококоефективні при 
низьких температурах та мінімаль-
них нормах внесення (20-40 л/га). 
забезпечують ідеальні умови для 
проростання насіння, отримання 
дружних і рівномірних сходів та 
гарантоване підвищення урожай-
ності і якості одержаної продукції 
з високим економічним ефектом.

Поряд з цим, у 2021 році компанія 
розпочинає виробництво рідкого 
комплексного добрива (РКД) мар-
ки 11:37:0 з комбінованим поєд-
нанням полі- та ортофосфатів. це 
добриво пролонгованої дії, яке 

можна використовувати під час 
основного обробітку ґрунту, під 
передпосівну культивацію, а також 
при сівбі. Однак, наразі, переважна 
більшість господарств ще не мають 
змоги використовувати рідкі до-
брива через відсутність спеціаль-
но обладнаних сівалок, хоча повне 
розуміння в необхідності цього за-
ходу вже сформувалося. Допома-
гаючи с/г виробникам вирішити це 
питання, компанія «Agrovit Group» 
з нашим партнером «ЛЕНД—ЕКО-
ТЕХ» пропонує високоякісну по-
слугу з переобладнання сівалок 
різних модифікацій. Є вже 5-річний 
досвід роботи з переобладнання 
сівалок в Європі, україні та Азії. 
також компанія пропонує системи 

для внесення рідких добрив італій-
ського виробництва компанії IRIS 
S.r.l, які перевірені часом і харак-
теризуються високою надійністю.

IRIS S.r.l - це комплекс інновацій-
ного обладнання, який дає мож-
ливість цілеспрямовано та точно 
вносити рідкі добрива безпосе-
редньо у посівне ложе чи в зону 
його ефективної дії. Дана система 
з легкістю монтується як на зерно-
ву сівалку, так і на сівалку точного 
висіву, незалежно від модифіка-
ції, та працює індивідуально без 
втручання електричної чи гідрав-
лічної системи дозування та висіву 
сівалки, за рахунок електричного 
приводу системи дозування. Точ-
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ність внесення заданої норми 
встановлюється та регулюється 
за допомо гою багатофункціональ-
ного блоку управління EQUIPE, що 
керує імпульсним електронасосом, 
на якому змонтований флоуметр, 
та електронним клапаном регулю-
вання подачі добрива.

На відміну від багатьох інших сис-
тем, електронний блок управління 
і керування системою внесення 
рідких добрив EQUIPE забезпечує:

- відображення швидкості руху 
агрегату за рахунок датчика 
швидкості;

- відображення об’єму проведеної 
роботи (загальної кількості гек-
тарів);

- дотримання та відображення чіт-
кої норми внесення добрива, л/га;

- збереження до 10-ти запрограмо-
ваних норм внесення;

- здійснення зміни норми внесення 
добрива під час роботи агрегату;

- можливість здійснення одночас-
ного керування 4-ма електронасо-
сами, з різними нормами виливу;

- можливість здійснення посекцій-
ного контролю (Section Control) на 
сівалках для технічних культур до 
36-ти рядків, на зернових - кожні 
10 рядків.

Відображення точної швидкості 
руху агрегату та дотримання чітко 
встановленої норми виливу від-
бувається за рахунок GPS-антени. 
з метою відсутності виливу до-
брива під час розворотів, а також 
початку виливу на початку руху 
та після зупинки агрегату, систе-
ми обладнуються датчиком Start/
Stop, що вмикає та вимикає пода-
чу живлення насосу. Кожна систе-
ма внесення рідких добрив у ба-
зовій комплектації поставляється 
з дистанційним пультом, який дає 
можливість оператору перевірити 
працездатність системи, не знахо-
дячись в кабіні трактора.

Кожен з виходів системи розподілу 
та внесення рідких добрив під-
водить рідину в посівне ложе, й 
цілеспрямовано, за рахунок фор-
сунки з отвором діаметром 0,4 (0,6 
або 0,8) мм під тиском подає ріди-
ну до насінини. Дана система та-
кож може використовуватись для 
внесення інокулянту під час сівби 
сої. Насінина потрапляє в посівне 
ложе зі стартовим добривом чи 
рідким інокулянтом. цей метод 
висіву дає можливість:

• миттєво розчинити стартове до-
бриво;

• створити навколо насінини спри-
ятливе середовище з необхідними 
поживними речовинами, що при-
скорює процес проростання насін-
ня, активізує розвиток кореневої 
системи та ріст і розвиток рослин.

Дана система являється повністю 
автономною! Подача живлення 
електронасосу відбувається на-
пряму від акумулятора трактора, а 

подача живлення монітору EQUIPE 
- від 12 V-ої розетки трактора.

Аналогічні системи з внесення 
рідких добрив вже встановлені 
на сівалках для висіву технічних і 
зернових культур в таких агрохол-
дингах ураїни як «ЕПіцЕНТР АгРО», 
«СВАРОг», «АСТАРТА КиЇВ» та в ряді 
інших агропідприємств, що активно 
використовують рідкі добрива під 
час посіву. Переобладнані висівні 
комплекси від нашої компанії, з 
встановленими системами для вне-
сення рідких добрив, вже відпра-
цювали по 2-3 сезони, і зарекомен-
дували себе надзвичайно надійно.

Також слід зазначити, що вище-
зазначені системи IRIS.sr.l мо-
жуть встановлюватися на різних 
ґрунтообробних агрегатах, а саме 
глибокорозпушувачах, дискових 
агрегатах, культиваторах тощо. 
Такий підхід забезпечує мож-
ливість повного переходу на рідкі 
форми добрив і відмови від твер-
дих гранульованих добрив.
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Потужності виробництва РКД 
складають до 10 млн літрів 
в рік та 65 тис. тонн твердих 

мінеральних добрив

у 2017 р. компанія придбала най-
сучасніше аналітичне обладнання 
виробництва СшА, яке дозволяє 
автоматично відбирати по 15-20 
зразків ґрунту на ділянках поля 
від 3 до 15 га і виконувати аналіз 
зразка по 75-ти показникам за лі-
чені хвилини. за результатами 
численних аналізів складаються 
картограми полів та на їх основі 
розробляються оптимальні схеми 
живлення рослин.

Крім цього, проводиться вели-
ка науково-дослідна робота по 
впливу добрив «НАНОВіТ» на уро-
жайність та якість с/г продукції. 
Для цього щорічно закладається 
багато дослідів у різних регіонах 
країни і на різних с/г культурах. 
у компанії серед 20 працюючих 
спеціалістів - 3 кандидати с/г наук 
і один кандидат хімічних наук.

Проте, виробництво добрив – це 
головний напрямок діяльності ком-
панії, але не єдиний. Адже до скла-
ду компанії входять ТОВ «інтер-
агротех» – завод з виробництва 
комбікормів для ВРХ, свиней, птахів-
ництва, також ТОВ «П’ятачок» – ма-
точник на 1200 голів свиноматок. На 
заводі «інтерагротех» виробляється 
понад 60 тис. тонн високоякісних 
комбікормів марки InterAMIX на 
німецькому обладнанні за європей-

ською технологією. ТОВ «П’ятачок» 
може мати приплід 33 тис. поросят 
племенних європейських порід. Ви-
робництвом комбікормів та утри-
манням свиноферми опікується 
польський професор Даріуш Котара.

Володимир юліанович приділяє 
велику увагу дружнім відносинам 
українців і поляків, повазі до їх 
культури та національних тради-
цій. з цією метою була реконстру-
йована і відкрита польська школа 
Вихідних днів.  у якій щосуботи та 
щонеділі вінницькі школярі вивча-
ють польську мову, знайомляться з 
культурою та побу том поляків, діє 
дитячий польський хор. Щорічно 
організовуються екскурсії учнів 

школи в польські міста та прово-
дять там  Дні україни. у цій роботі 
допомагає йому дружина Світла-
на юріївна, заслужена артистка 
україни. Такі заходи дуже ціну-
ються в Польші. На меценатство 
щорічно витрачається 1,5-2 млн 
грн. власних коштів.

за великий внесок у зміцнення 
українсько-польських ділових та 
культурних відносин Павловському 
Володимиру юліановичу присвоєні 
почесні звання: «заслужений для 
сільського господарства Польші» у 
2006 р., «заслужений для культури 
Польші» у 2011 р. та визнаний єди-
ним з іноземців лауреатом «Наго-
роди міста Кельце» - 2017 р.

+38 (0432) 55-61-95
+38 (097) 330 62 44

м. Вінниця, 
вул.  Академіка Янгеля, 4www.nanovitagro.eu
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нАсіння, ЗЗР, добРивА
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На сьогоднішній день одним з найбільш ефективних та 
економічно обґрунтованих засобів перевантаження зерна є 
шнекові транспортери. З їх допомогою можна завантажити та 
розвантажити автотранспорт, залізничні вагони, зерносушарки, 
зерноочисні машини, сівалки, силоси, ангари і т.п.

шнекові транспортери набули великої популярності серед 
фермерів у всьому світі. Найбільшим попитом вони користують-
ся у країнах Північної Америки. майже в кожному господарстві 
використовують мобільні або стаціонарні транспортери. Тому 
не дивно, що в Канаді та СшА сконцентрована велика кількість 
компаній-виробників цього обладнання. з кожним роком попит 
на їх продукцію тільки збільшується. українські фермери теж не 
стоять осторонь. мобільні та стаціонарні шнекові транспортери 
для багатьох господарств стали оптимальним рішенням по пере-
вантаженню зерна.

у цьому році канадська компанія WESTFIELD, що знаходиться 
в місті Розенорт (провінція манітоба), відмічає ювілей – 70 років 
свого існування. у далекому 1951 році був виготовлений перший 
шнековий транспортер WESTFIELD. з кожним роком збільшували-
ся обсяги виробництва та розроблялися нові моделі. це дозволи-
ло компанії з невеликого сімейного підприємства стати найбіль-
шим виробником шнекових транспортерів у Північній Америці. На 
сьогоднішній день обсяг виробництва складає понад 14000 шне-
кових транспортерів на рік.

Чому фермери з усього світу віддають перевагу при виборі 
шнекового транспортера саме WESTFIELD?

По-перше: висока якість обладнання. за 70 років виробни-
цтва був накопичений безцінний досвід, який дав можливість 
виготовити досконалий високоякісний продукт.

По-друге: широка лінійка обладнання. На підприємстві ви-
готовляється понад 80 моделей транспортерів – мобільні та 
стаціонарні, продуктивністю від 10 до 625 т/год, довжиною від 
0,9 до 38,1 м, з приводом від валу відбору потужності, бензино-
вого або електричного двигуна.

По-третє: простота та надійність у використанні. Обслуго-
вування та робота зі шнековими транспортерами не потребує 
спеціальних навичок та інструментів. матеріали, з яких виготов-
лено елементи конструкції (зерновий шнек, зернова труба, вали 
та ін.), мають високу зносостійкість та підібрані з урахуванням 
тривалої роботи у складних кліматичних умовах.

По-четверте: висока продуктивність. Конструктивно 
шнекові транспортери WESTFIELD мають дві точки кріплен-
ня зернового шнека в трубі. у верхній частині вал зернового 
шнека розміщений в опорному підшипнику в нижній частині 

– у бронзовій втулці. Проміжні підвісні елементи (втулки/під-
шипники) відсутні. Оберти зернового шнека складають при-
близно 500 об./хв. у процесі роботи зерновий шнек само-
центрується і «пливе» в зерні. При цьому травмування зерна 

зведено до мінімуму (майже відсутній).
По-п’яте: тривалий строк служби. зернові шнеки транспор-

терів виготовлено зі зносостійкої легованої сталі. це забезпе-
чує тривалий строк експлуатації обладнання.

Стаціонарні транспортери WESTFIELD серії UB-6 та UB-8 до 
заміни зернового шнека перевантажують, в середньому, 15 000 
тонн, а високопродуктивні моделі UB-10 – 25 000 тонн зерна.

мобільні транспортери серії WR, WRX та S перевантажують 
до заміни зернового шнека понад 50 000 тонн зерна. Тривалий 
строк служби досягається завдяки розміщенню в нижній прий-
мальній частині транспортера посиленого зернового шнека з 
додатковою зносостійкою кромкою.

Для завантаження та розвантаження зерносушарок, бун-
керів охолоджувачів, силосів, зерноочисних машин та авто-
транспорту використовуються стаціонарні шнекові транспорте-
ри WESTFIELD серії UB.

модельний ряд: UB-4 (20 т/год), UB-6 (35 т/год), UB-8 
(60 т/год), UB-10 (110 т/год). Довжина наборних транспор-
терів від 3,35 до 18,60 м.

мобільні шнекові транспортери WESTFIELD серії WR та WRX 
використовуються у господарствах, де існує потреба в швидко-
му завантаженні автотранспорту, залізничних вагонів, силосів 
та зерносушарок. Також їх використовують для формування 
зернових буртів на відкритих площадках та в ангарах.

Продуктивність транспортерів серії WR80 та WRX8 складає 
80 т/год, WR100 – 130 т/год. Довжина від 9,9 до 23,4 м.

Приймальний шнековий транспортер WESTFIELD S10-9LP 
використовується для розвантаження автотранспорту, заліз-
ничних вагонів, причіпних бункерів-перевантажувачів. має 
високу продуктивність 130 т/год. Висота вивантаження зерна 
регулюється від 0,9 до 1,6 м. Комплектується транспортуваль-
ними колесами.

Починаючи з 2015 року, в Україні, компанією «САМПО» 
сформований склад зі шнековими транспортерами WESTFIELD 
та комплектуючими до них. Це дає можливість оперативно 
відвантажувати обладнання сільгоспвиробникам.

Це не звичайний шнек…  
Це ВеСтФІЛД!

ПП «САМПО» • www.sampo-ukraine.com • 01042, Київ, б-р. Л. Українки, 36 б, офіс 2 • Тел. (067) 836-83-00, (066) 532-37-17

A1



Усі моделі сільськогосподарських тракторів ХтЗ  
приймають участь у державній програмі компенсації,  
яка передбачає відшкодування 25% від вартості техніки

Подробиці за телефоном ТОВ «ТД ХТЗ»  
(067) 560 07 37 або на сайті www.xtz.ua

90 POKIB ХТЗ — 90 POKIB 3 ХТЗ
Обирай трактОри з сучасними двигунами

ХТЗ-249К.20
240 к.с. з двигуном Weichai

1 920 000 грн.

ХТЗ-248К.20
240 к.с. з двигуном IVECO

2 070 000 грн.
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Системи для внесення сухих міндобрив 

Для сівалок John Deere 750, 455, 1590, 
1560/Great Plains SS 15, 20, 30, CPH 1200, 
1500, 2000 шириною захвату 
від 3 до 12.2 метрів

Висівний апарат з нержавіючої сталі;
Норма внесення 50 – 350 кг/га;
Порошкова фарба;
гарантія – 12 місяців

Причіпні пристрої (переобладнання з навісної в причіпну)
до сівалок точного висіву: Gaspardo, Kuhn, 
Monosem, Agrolead, MaterMacc, Amazone, 
Quivogne, Sola.
Технічні характеристики:

- гідрофіковані колісні вузли  

зі збільшеною міцністю
- причіпне дишло з регулюванням висоти та 
пром опорою з карданним валом;

- перехідник під навіску мТз
- гарантія від виробника

Системи внесення сухих мінеральних добрив на сівалки точного висіву
John Deere, Great Plains, Kinze, Gaspardo, Kuhn, 
Monosem, Quivogne, Sola 8-32-рядкових моделей
Технічні характеристики:
Механічні системи

- Бункери в зборі об'ємом 250 л
- Сошники зі шведської сталі Hardox, 1- чи 2-дискові
- Редуктори
- Норма внесення 50 - 350 кг/га;

Пневматичні системи
- Бункер об'ємом 2500-3000 л
- Висівні апарати з нержавіючої сталі
- Норма внесення 50-400 кг/га
- Сошники зі шведської сталі Hardox, 1- чи 2-дискові
- Турбіна
- гідромотори
- Система контролю висіву

капітальний ремонт 
сівалок, посівних комплексів, жаток,  
Румів, культиваторів, глибокорозпушувачів  
з допомогою високоточного  
обладнання з чПу

- піскоструйна обробка;

- виготовлення та ремонт зношених деталей, 
вузлів та агрегатів;

- порошкове фарбування;
- модернізація та дообладнання техніки;
- гарантія на виконані роботи;

транспортні пристрої (поздовжнього руху)
для перевезення в габариті сівалок точного 
висіву: Great Plains, John Deere, Monosem, 
Quivogne, Sola, Agrolead.
Технічні характеристики:

- гідрофіковані колісні вузли збільшеної міцності

- транспортне дишло гідрофіковане, регульоване, 
складане;

- причіпне під будь-які трактори, в тому числі мТз
- світлотехніка
- гарантія від виробника

Системи внесення рідких добрив на сівалки точного висіву
John Deere, Great Plains, Kinze, Gaspardo, Kuhn, 
Monosem, Quivogne, Sola 8-32-рядкових моделей
Технічні характеристики:

- Бункери об'ємом 500 л/шт
- Насос механічний або електричний

- Витратоміри
- Норма виливу 50 - 350 л/га
- Сошники зі шведської сталі Hardox, 1- чи 2-дискові
- Система контролю виливу
- гарантія від виробника



28

«Агро1», №9 (68), вересень 2021 р.

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

АГРОТЕХНОЛОГІЇ

Агродрони компанії CROP:
Як зробити правильний вибір

 м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 15 • +38 050 505 55 95 +38 097 855 88 77 • www.crop.in.ua • info@crop.in.ua

Тим не менш, проблему можна було б подолати, за-
стосувавши повітряні засоби внесення пестицидів та мі-
кродобрив. і якщо точність обробки посівів за допомогою 
агроавіації залишає бажати кращого, то спеціальні дро-
ни-обприскувачі працюють просто бездоганно.

за робочу зміну один дрон з обсягом баку для робо-
чого розчину 20 л обробляє до 180 гектарів. застосування 
декількох безпілотних обприскувачів дає змогу у більшості 
випадків подолати проблему зі спалахом захворювань чи 
зростання чисельності шкідників у посівах буквально за 
один-два дні!

Особливо потрібно відзначити якість внесення робочо-
го розчину дронами. це так звана технологія умО – обпри-
скування рослин краплями ультрамалого об’єму. завдяки 
цьому діюча речовина набагато швидше та якісніше потра-
пляє всередину рослини, препарат використовується майже 
зі 100-відсотковою ефективністю і потрапляє не лише на 
верхню, але й на нижню частину листків.

Питання вибору агродрона для захисту посівів – завдан-
ня дуже непросте. молода українська компанія CROP, що 
спеціалізується на наданні сільськогосподарських послуг 
з використанням безпілотних літальних апаратів, вико-
ристовує винятково дрони одного з найвідоміших світо-

вих виробників – XAG. Компанія XAG від самого початку 
спеціалізується на виробництві дронів для агросектору, що 
виокремлює її на тлі інших виробників. Про якість дронів 
XAG свідчить вже той факт, що їх сьогодні використовує на 
своїх дослідних полях така відома компанія як «Сингента», 
яка обрала дрони XAG після ретельного тестування усіх 
ключових характеристик цього обладнання.

В апаратах XAG встановлена надзвичайно надійна си-
стема розпилення з перистальтичними насосами та ефек-
тивними форсунками, котрі гарантовано внесуть більш гу-
стий розчин на поверхню листа. це дуже важливо, оскільки 
в деяких інших моделях дронів можливе забивання розпи-
лювачів та зниження якості роботи. Натомість дрони XAG на 
всі 100% справляються зі своєю роботою.

Тому, якщо у вас був негативний досвід обприскуван-
ня посівів агродронами, то справа не в самій технології, а 
швидше за все – у низькій якості апаратів, що використову-
валися. з дронами XAG такого ніколи не трапиться.

за потреби захист посівів може бути проведений на 
зовсім невеликих ділянках, демонстраційних майданчиках, 
полях неправильної форми чи зі складним рельєфом. Однак 
найвищої актуальності застосування дронів-обприскувачів 
набуває за тих умов, коли неможливо зайти обприскувачем у 
поле через перезволожений ґрунт або ж через те, що росли-
ни досягли висоти, яка унеможливлює використання назем-
них обприскувачів.

Дехто з фермерів і сьогодні вагається щодо доцільності 
замовлення послуг захисту посівів за допомогою дронів. 
звісно, що про цілковиту заміну наземних обприскувачів 
дронами нині мова не йде. Однак безпілотники є незамін-
ними за неможливості здійснити обприскування у звичному 
режимі. Причому найчастіше вони забезпечують, як мінімум, 
не нижчу якість внесення препаратів.

Про ефективність нашої роботи свідчить стрімке роз-
ширення кола наших клієнтів-фермерів та їх задоволеність 
результатами роботи дронів-обприскувачів. Команда 
сервісної компанії СROP завжди готова допомогти вам за-
хистити посіви, внести листові добрива чи здійснити деси-
кацію. Звертайтеся!

Другий рік поспіль впродовж найважливіших для вегета-
ції рослин місяців – з квітня по червень – у багатьох регіонах 
України фермери не могли зайти у поле наземною технікою 
через затяжні дощі. Це спричинило серйозні проблеми з 
бур’янами, хворобами рослин та шкідниками, і зрештою не-
гативно вплинуло на врожайність.

A1
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ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя
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ТЕМА НОМЕРА

A1

Ми не завжди добре знаємо та об’єктивно оцінюємо здоб-
утки вітчизняних виробників. Однак сама їх продукція, її якість 
та відповідність запитам аграріїв упевнено торують шлях на 
ринок. Аби проілюструвати це твердження, розповімо коро-
теньку історію. У цьому році виробництво JOHN GREAVES впер-
ше відвідала делегація найбільших українських агрохолдингів. 
Під час оглядової екскурсії фахівці не приховували свого по-
диву та захвату! Дехто так і казав: ми гадали, що у вас тут ще 
радянський завод, а ви тут таке створили – і в Німеччині таке 
не скрізь побачиш!

Саме так, хоча керівник відділу маркетингу JOHN GREAVES 
Вадим Клименко далекий від того, щоб почивати на лаврах та 
скромно відзначає, що попереду ще багато роботи.

– У жодному разі я не казатиму, що ми найкращі чи щось на 
кшталт цього. Впродовж останніх років нашому заводу вдалося 
здійснити серйозний прорив на всіх напрямках. Це стосується 
і модернізації виробництва, і якості продукції, і розвитку но-
менклатури виробництва і багато чого іншого. Ринок не стоїть 
на місці, і ми також – зупинишся і все – обженуть, – зазначає 
Вадим Клименко.

Обігнати сьогодні в тому, що стосується ключової продукції 
JOHN GREAVES (збиральних жаток, бункерів-перевантажувачів, 
причепів-зерновозів) бердянське підприємство дійсно дуже 
складно. Вже стали доброю традицію чільні місця, котрі займає 
техніка JOHN GREAVES на різноманітних випробуваннях та зма-
ганнях. Але, мабуть, найкращим підтвердженням якості продук-
ції заводу є постійно зростаючий попит на неї.

– Сьогодні усі фермери розуміють, що виростити високий вро-
жай – це лише половина успіху. Не менш важливо його зібрати 
вчасно, у повному обсязі та вивезти з поля. Що ми робимо? Ми 
пропонуємо надійну високопродуктивну техніку за нормальною 
ціною. Людина ставить нашу жатку на комбайн, заводить у поле 
наш бункер-перевантажувач – і спокійно працює! Зараз досвід-
чений аграрій оцінює реальну якість техніки та її економічну 
віддачу, а не заглядається на якийсь відомий світовий бренд. Ре-
альна рентабельність виробництва виходить на перший план, 

– пояснює керівник відділу маркетингу JOHN GREAVES.

Номенклатура виробництва компанії JOHN GREAVES сьогод-
ні добре відома вітчизняним агровиробникам. Перш за все це 
ударні моделі соняшникових та кукурудзяних жаток, для яких 
у принципі не існує конкурентів за  співвідношенням ціни та 
якості. Не меншої уваги заслуговує і лінійка збиральних агре-
гатів практично для всіх культур, що вирощуються в україні. 

Поряд з тим, чудової репутації набули бункери-накопичувачі 
для перевантаження зерна, місткістю від 16 до 40 м3, фронталь-
ні навантажувачі, транспортні візки, ротаційні косарки, сталеві 
та алюмінієві причепи-зерновози, передпосівні культиватори, 
пристрої для пересаджування дерев та ін.

Завдяки чому компанії JOHN GREAVES вдається активно за-
ходити в нові сегменти ринку?

Аграрний ринок україни динамічно розвивається – у нього 
є власні тренди, у фермерів з’являються нові запити. Не можна 
просто обмежуватися тим, що ми і так добре вміємо робити. 

Вдосконалюються технології збирання врожаю, зернова ло-
гістика, системи обробітку ґрунту – і ми можемо й повинні тут 
бути одними з найкращих, запропонувати українському ферме-
ру саме те, чого він потребує. Так, скажімо, наші конструктори 
сьогодні працюють над агрегатами для обробітку ґрунту за тех-
нологіями Strip-Till та Verti-Till. це техніка, яка нагально необ-
хідна вітчизняному агросектору, особливо у степових регіонах, 

– стверджує Вадим Клименко.

Наш співрозмовник наголошує на тому, що революційного 
поштовху у розвитку вітчизняних виробників сільгосптехніки 
надала відома урядова програма часткової компенсації вар-
тості. це дало змогу спрямувати у технологічний розвиток знач-
но більші кошти, придбати обладнання і залучити додатково 
кваліфікованих працівників.

– Ми маємо змогу поступально розвиватися та планувати свій 
розвиток. Повірте, сучасне обладнання для роботи з металом ко-
штує дуже дорого. Так, скажімо, якісний штамп для пресування 
всього лише однієї деталі може коштувати 600 тисяч гривень. 

Програмований станок – 1-1,2 мільйони доларів! Завод фак-
тично усі зароблені кошти вкладає у розвиток технологічної 
бази, і це вже сьогодні приносить свій результат, – розповідає 
керівник відділу маркетингу JOHN GREAVES.

зокрема, це дає змогу розвиватися за нинішніх, доволі не-
простих умов. Адже минулий рік був дуже посушливим, врожаї 
залишали бажати кращого – і чимало фермерів не мали змоги 
купити нову техніку. При цьому, як всі чудово знають, стрімко 
подорожчав метал. Не будемо забувати і про те, що через світо-
ву пандемію коронавірусу порушилися ланцюжки постачань по 
всьому світу. Проте у відповідь на такі виклики у JOHN GREAVES 
знайшлися власні аргументи.

–  70-80% комплектуючих до своєї техніки ми виробляємо само-
стійно, в Україні. Це в свою чергу дало змогу нам забезпечити про-
сто ідеальне сервісне обслуговування. Нам не потрібно замовляти 
деталі чи вузли десь за океаном – все є в наявності. Ми тут – на 
місці, тут наше виробництво, наші склади, наші партнери. І ми тут 
як працювали, так і працюватимемо, – пояснює Вадим Клименко.

техніка  
для Вашого поля

Як вітчизнЯний виробник сільгосптехніки  
успішно конкурує зі світовими брендами

Існують компанії та люди, з якими нам завжди особливо приємно працювати. 
Це зумовлене діловими та людськими якостями фахівців, реальними виробничи-
ми досягненнями. До таких компаній безумовно належить JOHN GREAVES – ко-
лишній провінційний завод жаток, який перетворився на помітну величину у всій 
Східній Європі, істотно розширивши перелік своєї продукції.
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за словами Вадима Клименка компанії JOHN GREAVES впро-
довж багатьох років кропіткої роботи вдалося спростувати міф 
про нижчу якість сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

– Це демонструє сам ринок. Ось, за нашими даними, в Україні 
було продано майже дві сотні жаток відомого світового бренду 

– три чверті з них вийшли з ладу у перший же рік експлуатації. 
Тоді як кількість ремонтних випадків на наших жатках – одинич-
на. Та справа, навіть, не в цьому. Всі добре знають, що ламається 
рано чи пізно будь-яка техніка – це залізо, і воно рано чи пізно 
«стомлюється». Тому наше завдання, по-перше, забезпечити яко-
мога більш вигідну для клієнта експлуатацію техніки, аби вона 
швидше окупила свою вартість, і по-друге – сервіс високої якості. 
Передпродажне обслуговування, кваліфіковане консультування, 
регулярні технічні огляди, вчасні виїзди в господарства, постійна 
наявність запасних частин – це все запорука того, що наш пар-
тнер-фермер буде задоволений. Зрозуміло, що якщо буде задово-
лений він – буде все добре і в нас, – переконаний Вадим Клименко.

зі свого боку, ми не можемо не відзначити того, що у тих 
господарствах, де використовується техніка JOHN GREAVES, нам 
жодного разу не довелося почути негативних відгуків про неї. 
за нашими спостереженнями, існує певна градація ставлення 
фермерів до бердянських жаток та інших агрегатів. Коли вони 
відпрацьовують рік-два – власник тихо собі дивується: віт-
чизняна жатка, дешевша удвічі, аніж імпортна, нічим не гірша 
за останню. Коли ж агрегат відпрацьовує вже декілька сезонів 

поспіль, людина зовсім по-новому починає ставитися до вибору 
техніки для свого господарства, розглядаючи вітчизняного ви-
робника нарівні з західним.

– Якщо раніше наша продукція розглядалася як альтернати-
ва придбанню «беушної» імпортної, то нині і  мови про це не-
має. Аграрії свідомо обирають бренд JOHN GREAVES – і не заради 
нижчої ціни, а тому, що ця техніка дає змогу якісно та надійно 
працювати. Ми ж обіцяємо не збавляти обертів і сподіваюся, що 
зможемо запропонувати наступного року нашим клієнтам нові 
моделі техніки, – підсумовує Вадим Клименко.

(06153) 60-800
(095) 333-6-333
(096) 33-666-33

Запорізька обл.
м. Бердянськ 
пр. Східний, 2а

john-greaves.com

Ми ж побажаєМо усьоМу колективу коМпанії JOHN GREAVES подальшого ефективного розвитку та нових 
звершень. адже ваМ вдалося довести на ділі, що українське Може і повинне бути якісниМ!
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ПРАЙС / ПРОПОЗИЦІЯ

Устаткування для виробництва рослинної� олії�  
і переробки зернових

Украї�на, м. Дніпро
вул. Берегова, 133Г

www.lavrin.com.ua             info@lavrin.com.ua
(063) 796-65-59 - Viber, WhatsApp

(056) 796-60-76, (068) 408-98-60, (050) 197-46-00

Продуктивність: 80-95 кг/год 
Напруга: 380 В 
Потужність: 11 кВт 
Габаритні розміри: 800x500x1500 мм 
Маса: 210 кг. 
ЦІНА: 34900, 39900*, 42900** грн

Продуктивність: 110-130 кг/год
Напруга: 380 В
Потужність: 15 кВт
Габаритні розміри: 1100x1400x1450 мм,
Маса: 330 кг.
ЦІНА: 51900, 52900*, 59800** грн

Продуктивність: 170-190 кг/год
Напруга: 380 В
Потужність: 22 кВт
Габаритні розміри: 1200x1300x1400 мм,
Маса: 440 кг
ЦІНА: 77600, 78100*, 86600** грн.

Продуктивність: 250-350 кг/год 
Напруга: 380 В
Потужність: 37 кВт
Габаритні розміри: 1500x1700x1550 мм,  
Маса: 750 кг.
ЦІНА: 118500, 116100*, 129500** грн.

* Для переробки сої�
** Універсальнии�  (зерновии�  і соєвии� )

 
Украї�на, м. Дніпро

вул. Берегова, 133Г
www.lavrin.com.ua             info@lavrin.com.ua

(063) 796-65-59 - Viber, WhatsApp (056) 796-60-76, 
(068) 408-98-60, (050) 197-46-00

Продуктивність: 60-75 кг/год 
Напруга: 380 В 
Потужність: 7,5 кВт 
Габаритні розміри: 800x500x1500 мм 
Маса: 170 кг. 
ЦІНА: 31700, 38300*, 41300** грн

Продуктивність: 100-130 кг/год
Напруга: ВВП-трактора
Габаритні розміри: 1000x800x1300 мм, 
Маса: 100 кг.
ЦІНА: 25800, 30800*, 33700** грн.

Продуктивність: 150-170 кг/год
Напруга: 380 В
Потужність: 18,5 кВт
Габаритні розміри: 1200x1300x1400 мм,
Маса: 420 кг.
ЦІНА: 72800, 73300*, 81800** грн

Продуктивність: 200-220 кг/год 
Напруга: ВВП-трактора
Габаритні розміри: 1000x1000x1300 мм,
Маса: 250 кг.
ЦІНА: 46500, 49800*, 56000** грн.

Продуктивність: 400-500 кг/год 
Напруга: 380 В
Потужність: 55 кВт
Габаритні розміри: 1770x1400x1735 мм
Маса: 980 кг.
ЦІНА: 202000, 199000*, 215000*** грн.

      Екструдери зернові (соєві)
Призначені для виробництва кормів із зернових і бобових культур (зерно пшениці, кукурудза, жито, тритикале, соя і 
т.д.). При екструзії� відбувається гідроліз крохмалю зі збільшенням кількості декстринів та загальних цукрів, руи� нується 
структура стінок клітини. Клітковина розпадається на вториннии�  цукор, внаслідок чого поліпшується перетравлюваність 
кормів і смакові якості, знищується патогенна мікрофлора. Застосування екструдера в сільському господарстві дозволяє 
виробляти високоефективнии�  комбікорм. Наприклад, використання екструдата в годівлі свинеи�  дозволяє збільшити 
середньодобовии�  приріст маси свинеи�  на 15-27%, скоротити витрати кормів і зменшити падіж поросят.

Екструдер зерновий ЕКЗ-75 

Екструдер зерновий (ВВП) ЕКЗ-130

Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-170

Екструдер зерновий, соєвий (ВВП) ЕКЗ-220

Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-500

Екструдер зерновий ЕКЗ-95 

Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-150

Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-200

Екструдер зерновий, соєвий ЕКЗ-350
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Устаткування для виробництва рослинної� олії�  
і переробки зернових

Украї�на, м. Дніпро
вул. Берегова, 133Г

www.lavrin.com.ua             info@lavrin.com.ua
(063) 796-65-59 - Viber, WhatsApp

(056) 796-60-76, (068) 408-98-60, (050) 197-46-00

Маслопреси шнекові

Брикетувальник БР-80 Брикетувальник БР-200

ММШ-60 (для холодного віджиму)

Призначении�  для холодного віджиму оліи�  з лікарських і дрібнонасіннєвих культур (гарбузова, 
лляна, рижієва, кунжутна, конопляна, кмину, розторопші ...). Температура олії� на виході з 
маслопреса дозволяє зберігати корисні і лікарські властивості. У результаті ї�х можна 
використовувати як цілющии�  і косметичнии�  засіб і як косметичнии�  продукт.

Продуктивність: 60 кг/год, Потужність: 7,5 кВт, Габаритні розміри: 1300x600x1500 мм, Маса: 300 кг.
ЦІНА: 47900 грн.

ММШ-130

Маслопрес шнековии�  подвіи� ного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. 
Призначении�  для отримання сирих рослинних оліи�  з насіння оліи� них культур і 
екструдованої� сої�. Вихід олії� 36-43%.

Продуктивність: 130 кг/год, Потужність: 7,5 кВт, Габаритні розміри: 1300x600x1300 мм, 
Маса: 280 кг.
ЦІНА: 45700 грн.

ММШ-220 з підігрівом сировини (сковорода)
Маслопрес шнековии�  потріи� ного віджиму з регулюванням двох камер стиснення. З 
підігрівом сировини, що забезпечує стабільнии�  віджим олії�, незалежно від температури 
вхідної� сировини. Призначении�  для отримання сирих рослинних оліи�  з насіння оліи� них 
культур (соняшник, ріпак, льон...) та екструдованої� сої�. Працює на обрушеному і 
необрушеному насінні соняшнику.

Продуктивність: 200-220 кг/год, Потужність: 11 кВт,  
Габаритні розміри: 1750x800x2070 мм, Маса: 630 кг.
ЦІНА: 105800 грн.

ММШ-450
Маслопрес шнековии�  потріи� ного віджиму з регулюванням двох камер стиснення. 
Призначении�  для отримання оліи�  з обрушеного і необрушеного насіння соняшника, а 
також екструдованої� сої�.

Продуктивність: 450 кг/год, Потужність: 22 кВт,  
Габаритні розміри: 2500x1300x1800 мм, Маса: 1000 кг. 

ЦІНА: 210000 грн.

Призначении�  для отримання брикетів  
з елеваторних відходів соняшнику.

Продуктивність: 80 кг/год,  
Потужність: 7,5 кВт,
Габаритні розміри:  
1500x700x1300 мм
Маса: 300 кг.

ЦІНА: 47900 грн.

Призначении�  для отримання брикетів 
з елеваторних відходів соняшнику.

Продуктивність: 180-200 кг/год
Потужність: 11 кВт,  
Габаритні розміри:  
1600x800x1500 мм
Маса: 450 кг.

ЦІНА: 73900 грн.
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Лінії� фільтрації� рослинних оліи�
Лінія фільтрації� призначена для фільтрації� рослинної� олії� і забезпечує ї�ї� очищення від механічних домішок і важких 
жирів, а також парафіну (відповідно до вимог ГОСТу для вищого сорту олії�), використовується для фільтрації� різніх 
рослинних оліи�  (соняшникової�, соєвої�, кукурудзяної�, гірчичної�, лляної� і багатьох інших).

Гранулятори кормів і пелет
Плоскоматричнии�  гранулятор - пристріи�  для гранулювання розсипчастої� маси в гранули різних діаметрів і довжини, 
для виробництва комбінованих гранульованих кормів (гранул з кормових сумішеи� , трав’яного борошна) для птахів, риб, 
великої� рогатої� худоби та ін., а також для отримання паливних гранул (пелет) з деревної� тирси, соломи, відходів від 
просіву зернових і оліи� них культур та інших сипучих продуктів. Вся внутрішня частина гранули піддається термічніи�  
обробці, для того, щоб запобігти появі цвілі і розкладання. Після цього вони можуть зберігатися протягом тривалого 
періоду часу. Наші гранулятори також сприяють скороченню періоду годування.

Наи� менування ЛФ-2 ЛФ-3 ЛФ-4 ЛФ-5 ЛФ-6
Продуктивність, л/год 75 150 200 700 1000
Пропускна здатність до чищення фільтра, кг 500-700 1000-1500 1500-2000 5000-6000 6000-8000
Робочии�  тиск, кг/см.кв 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-1,5 0,2-0,9 0,2-0,9
Напруга, В 220 380 380 380 380
Габаритні розміри, мм 520x620x960 1650x650x900 1650x650x900 2200x1000x1600 2200x1000x1600
Маса, кг 160 210 230 450 500
Ціна, грн 23700 34500 38400 77800 83200

ГМ-200 (матриця, що обертається)

Продуктивність: 150-300 кг/год,
Матриця: 200 мм,
Потужність: 7,5 кВт,
Напруга: 380 В,
Габаритні розміри: 1100x600x1300 мм,
Маса: 240 кг.

ГМ-200 (ролики, що обертаються)

Продуктивність: 150-300 кг/год,
Матриця; 200 мм,
Потужність: 7,5 кВт,
Напруга: 380 В,
Габаритні розміри: 1100x600x1300 мм,
Маса: 340 кг.

ГМ-600

Продуктивність: 400-500 кг/год,
Матриця: 320 мм,
Потужність: 22 кВт,
Напруга: 380 В,
Габаритні розміри: 1300x700x1700 мм,
Маса: 740 кг.

ЦІНА: 36500 грн.

ЦІНА: 43900 грн.

ЦІНА: 105400 грн.
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Кормозмішувач вертикальнии�
Змішувач кормів призначении�  для приготування комбінованих кормів для різних груп тварин і птиці. 
Використовується як індивідуальними фермерськими господарствами, так і виробничими підприємствами.

Об’єм бункера: 0,16м3

Потужність: 0,55 кВт,
Габаритні розміри: 1800x660x660 мм
Маса: 100 кг.
ЦІНА: 17800 грн.

Об’єм бункера: 0,35м3

Потужність: 1,5 кВт,
Габаритні розміри: 2100x880x880 мм
Маса: 150 кг.
ЦІНА: 22800 грн.

Шнекові та стрічкові транспортери
Призначені  
для транспортування 
і відвантаження 
гранульованих 
комбікормів, пелет, 
зерна та інших 
сипучих продуктів.

Установка обрушення 500, 100 кг/год
Призначені як додаткове обладнання до мас-
лопреса для обрушення насіння соняшнику.

Калібратор насіння К-600
Призначении�  для очищення насіння 
оліи� них культур від каміння, металевих 
домішок, пилу, піску та інших легких 
домішок.

Продуктивність: 450-600 кг/год
Потужність: 0,75 кВт
Габаритні розміри: 2000x1000x2100 мм
Маса: 250 кг.

ЦІНА: 32500 грн.

Дробарка молоткова
Призначена для дроблення зерна ячменю, пшениці, вівса, жита та інших зернових культур і цілих 
качанів кукурудзи.
Продуктивність: 1000-1500 кг/год.
Потужність: 7,5 кВт,
Напруга: 380 В,
Габаритні розміри: 900x900x1900 мм,
Маса: 95 кг.

Шнек точного завантаження
Призначении�  для точного спрямованого навантаження сировини для подальшої� ї�ї� переробки (в 
гранулятори, дробарки, маслопреси, брикетувальники і т.д.), для упаковки в мішки або для 
транспортування на необхідну висоту.
Продуктивність: до 3 т/ч, 
Потужність: 1,5 кВт,
Габаритні розміри: 850x1100x2250 мм,
Маса: 140 кг.

Змішувач кормів горизонтальний
Призначении�  для приготування високоякісних комбікормів для всіх видів тварин і птиці.

ЦІНА: 19400 грн.

ЦІНА:
1,8 м - 18900 грн.
2 м    - 19700 грн.
2,3 м - 20900 грн.

Об’єм бункера; 1,0м3

Потужність: 7,5 кВт,
Габаритні розміри: 
2750x900x1750 мм,
Маса: 510 кг.
ЦІНА: 89000 грн.

Об’єм бункера: 0,65 м3

Потужність: 5,5 кВт,
Габаритні розміри: 
1900x860x1700 мм
Маса: 410 кг.
ЦІНА: 67000 грн.

Продуктивність, кг/год 500 1000
Потужність, кВт 5 11
Маса, кг 450 590
ЦІНА, грн. 69 000 98 000

ВиробниЦтВо  
поліуретану

полІуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15www.forpolimer.com.ua 

Кормозмішувач вертикальнии�
Змішувач кормів призначении�  для приготування комбінованих кормів для різних груп тварин і птиці. 
Використовується як індивідуальними фермерськими господарствами, так і виробничими підприємствами.

Об’єм бункера: 0,16м3

Потужність: 0,55 кВт,
Габаритні розміри: 1800x660x660 мм
Маса: 100 кг.
ЦІНА: 17800 грн.

Об’єм бункера: 0,35м3

Потужність: 1,5 кВт,
Габаритні розміри: 2100x880x880 мм
Маса: 150 кг.
ЦІНА: 22800 грн.

Шнекові та стрічкові транспортери
Призначені  
для транспортування 
і відвантаження 
гранульованих 
комбікормів, пелет, 
зерна та інших 
сипучих продуктів.

Установка обрушення 500, 100 кг/год
Призначені як додаткове обладнання до мас-
лопреса для обрушення насіння соняшнику.

Калібратор насіння К-600
Призначении�  для очищення насіння 
оліи� них культур від каміння, металевих 
домішок, пилу, піску та інших легких 
домішок.

Продуктивність: 450-600 кг/год
Потужність: 0,75 кВт
Габаритні розміри: 2000x1000x2100 мм
Маса: 250 кг.

ЦІНА: 32500 грн.

Дробарка молоткова
Призначена для дроблення зерна ячменю, пшениці, вівса, жита та інших зернових культур і цілих 
качанів кукурудзи.
Продуктивність: 1000-1500 кг/год.
Потужність: 7,5 кВт,
Напруга: 380 В,
Габаритні розміри: 900x900x1900 мм,
Маса: 95 кг.

Шнек точного завантаження
Призначении�  для точного спрямованого навантаження сировини для подальшої� ї�ї� переробки (в 
гранулятори, дробарки, маслопреси, брикетувальники і т.д.), для упаковки в мішки або для 
транспортування на необхідну висоту.
Продуктивність: до 3 т/ч, 
Потужність: 1,5 кВт,
Габаритні розміри: 850x1100x2250 мм,
Маса: 140 кг.

Змішувач кормів горизонтальний
Призначении�  для приготування високоякісних комбікормів для всіх видів тварин і птиці.

ЦІНА: 19400 грн.

ЦІНА:
1,8 м - 18900 грн.
2 м    - 19700 грн.
2,3 м - 20900 грн.

Об’єм бункера; 1,0м3

Потужність: 7,5 кВт,
Габаритні розміри: 
2750x900x1750 мм,
Маса: 510 кг.
ЦІНА: 89000 грн.

Об’єм бункера: 0,65 м3

Потужність: 5,5 кВт,
Габаритні розміри: 
1900x860x1700 мм
Маса: 410 кг.
ЦІНА: 67000 грн.

Продуктивність, кг/год 500 1000
Потужність, кВт 5 11
Маса, кг 450 590
ЦІНА, грн. 69 000 98 000

(063) 796-65-59 - Viber, WhatsApp 
(056) 796-60-76, (068) 408-98-60, (050) 197-46-00
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тоВ «диЗелЬапаратура» - праЦЮємо понад 25 рокіВ!
капітальний ремонт дизельних паливних насосів 

(ТНВД) і форсунок всіх систем;
ремонт двигунів внутрішнього згоряння, їх вузлів і 

агрегатів;
виробництво запчастин до сільськогосподарських знарядь, тракторів, 

комбайнів та ін. сільгосптехніки іноземного виробництва: John Deere, 
CASE, CLAAS;

розточування під барабани на всі комбайни, розточування блоків 
під ліжка, проміжних опор тракторів Т-150, К-700, ремонт шатунів, 
варіаторів, шліфування колінвалів. Виготовляємо вали, корпусні де-
талі для різної сільськогосподарської техніки;

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

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

банів подрібнювача;
Виготовлення витків шнека.

Запрошуємо до співпраці як кінцевих споживачів, так і дилерів.
Олександр Миколайович  095-383-55-50   097-579-38-01 Микола Петрович 050-917-98-88   098-121-36-54 

Анатолій Вікторович (паливний цех) 095-593-91-75   067-894-55-13 Руслан Володимирович (механічний цех) 050-015-50-60
sushkodizel@i.ua   dizelaparatura.com.ua   sushkodizel.prom.ua м. Каховка, вул.Мелітопольска 15

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

A1
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Товщина стійки може становити 25, 
30, 35 і 40 мм в залежності від глибини 
обробки і потужності трактора.

завдяки цим технічним характери-
стикам ми можемо використовувати за-
хисні болти M20 або M24 для збільшен-
ня продуктивності.

зазначимо, що матеріал рами для 
всіх плугів виключно якісний та надій-
ний – шведська сталь STRENX 700. На 
доказ цього кожний плуг має на рамі 
наклейку з номером сертифікату від ви-
робника матеріалу.

Напівнавісні оборотні плуги Diablo 
доступні з механічним регулюванням 
ширини захвату (5 позицій) і гідрав-
лічним регулюванням ширини захва-
ту. Серія Diablo доступна від 5 до 9 
корпусів для тракторів з діапазоном 
потужності від 180 до 650 к.с. і робо-
чою глибиною від 18 до 40 см. Переріз 

рами - 200x120x10 і 200x200x10 мм. 
Просвіт від 80 до 90 см.

Для оборотних плугів важливим є 
також спосіб оранки.

Плуги Diablo мають конструкцію, 
яка дозволяє збільшити зміщення для 
тракторів з парними колесами до 3,5 м.

Корпус плуга обирають залежно 
від фізико-механічних і технологічних 
властивостей ґрунту та бажаної гли-
бини обробітку. у нас є великий асор-
тимент стандартних, посилених, ши-
роких, полоскових та поліетиленових 
корпусів з армуванням ззаду.

Ми знаємо, що для фермерів потрібна  
продуктивна та надійна техніка.  

Для нас ключовими характеристиками є міцність  
та якість. Купуючи сільськогосподарську техніку 

виробництва компанії ERMO,  
ви гарантовано отримуєте  

високу якість і самі передові технології.

www.ermo.it

Останнім часом у сільськогосподарській галузі просте-
жується тенденція до виробництва екологічно чистих про-
дуктів рослинництва для внутрішнього споживання. Відповід-
но, зростають роль та обсяги полицевого обробітку ґрунтів 
як основи екологічно безпечних технологій, що дають змогу 
істотно знизити рівень використання хімічних засобів і міне-
ральних добрив. Обробіток поля плугом - це відмінний спосіб 
боротьби з бур’янами й шкідниками, адже під час глибокої оран-
ки плугом з передплужником на поверхню поля вивертається 
нижній розпушений шар ґрунту. Глибокий обробіток зменшує 
в ґрунті кількість вегетативних органів бур’янів і рівномірно 
розподіляє органічні речовини.

Італійський виробник ERMO має понад 50 років досвіду у виробництві сільськогосподарської техніки, а саме плуги стали 
«серцем» нашого виробництва. головним для нас є дотримання якості і надійності та бажання бачити наших клієнтів задово-
леними. Досвід показує, що у фермерів, які працюють у полі, є тільки одна вимога - отримати якісний і надійний агрегат, який 
справно виконує свою роботу. Саме тому ми створюємо сільськогосподарську техніку, здатну ефективно виконувати оранку і 
гарантуємо якість агрегатів. І це дало нам можливість бути лідером в Італії з виробництва плугів для тракторів понад 250 к.с.

Наші плуги мають унікальну конструкцію, основну раму ви-
конано без зварювальних швів і отворів, які є основною при-
чиною ослаблення і поломки.

Наші навісні плуги, в залежності від моделі, мають такий пе-
реріз рам: 120x120x8, 120x120x10, 150x120x10, 200x120x10 
і 200x200x10 мм.

Стійки корпусів кріпляться до основної рами за допомогою 
стійки на болтах. ця система знижує торсійне навантаження 
на основну раму. Самі стійки виготовлені з якісного матеріалу 
HARDOX 450.

 — експерт з виробництва плугів

Ми маємо широкий асортимент плугів:
• Навісні моделі EVOLUTION та VARI EVOLUTION 

(від 2 до 6 корпусів, в комплектаціях для оранки  
в борозні і по полю).

• Напівнавісні оборотні моделі DIABLO SPEM та SPEV 
(від 4 до 9 корпусів в діапазоні потужності 
від 250 до 600 к.с.).

• Плантажні моделі FS та FSV 
(з одним або двома корпусами).
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Переваги смугового обробітку ґрунту:

• збереження ідеальних умов для 
контакту насіння з ґрунтом.

• Прискорення прогрівання ґрунту.
• Підвищення родючості ґрунту та 

урожайності.
• Протидія ерозії.
• гарантує розвиток потужної коре-

невої системи рослин.
• Сприяє затримці вологи в ґрунті та 

підвищенню інфільтрації під час опадів.
• існує можливість комбінування по-

сівів і прикореневого внесення добрив.

• Скорочення витрат пального, до-
брив та затрат праці.

Смугове розпушування відмінно 
підходить для більшості регіонів украї-
ни. завдяки системі Strip-Till можна 
вирішити такі проблеми грунтово-клі-
матичних умов, як:

1. короткий вегетаційний період;
2. низька родючість ґрунтів
з недостатнім вмістом органіки;
3. велика кількість бур’янів;
4. ґрунти, що запливають.

Керывник ФГ «Симфо» — Олійник 
Олександр Григорович (Олександрійсь-
кий район): Ми дуже давно співпрацює-
мо із компанією «Технополь». Відсотків 
80% нашої техніки ми придбали або у 
них, або з їхньою допомогою. Техноло-
гіями No-Till та Strip-Till ми зацікави-
лися ще років 5 тому. Сьогодні з допом-

огою ВК «Технополь», їхньої техніки та 
технологій ми їх активно впроваджує-
мо. У нашому випадку це дало змогу пе-
рейти на вологозберігаючий обробіток 
ґрунту, знижувати витрати на гектар 
та більш раціонально використовува-
ти міндобрива. Бачу, що ми рухаємося 
правильним шляхом та техніка обслу-
говування завжди на високому рівні.

Компанія "Технополь" пропонує: куль-
тиватори, борони шлейфові, ротаційні, 
гідравлічні. Подрібнювачі, борони дис-

кові, глибокорозпушувачі, візки для 
транспортування жаток, обладнання 

для внесення КАС і аміачної води

з питань придбання  
та консультації звертайтеся: 

(050) 407-83-77, (067) 414-40-04
0 800 40-57-89

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

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під 
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у кри-
тичні фази. Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі 
6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує 
від ризиків, які має поверхневе обприскування (наприклад, 
опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє 
збільшити результативність підживлення.

Наш агрегат призначений для кореневого підживлення 
як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме 
рідкими добривами.

Як працює ін’єкційний підживлювач?
До металевої рами прикріплюються ін’єкційні коле-

са відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне 
колесо оснащене голками, через які і відбувається впри-
скування добрив. можливе заглиблення від 6 до 8 см. у 
результаті ми отримуємо рівномірне внесення речовини 
через кожні 13 см, відстань між рядами – від 25 см. можна 
збільшувати за рахунок того, що колеса знімаються та пе-
реміщуються.

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

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість ре-
човини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу 
гідросистему агрегата. Або ж використовувати спеціальний 
комп’ютер, який задає необхідну потужність у залежності від 
швидкості ходу, густини речовини та, власне, необхідної кіль-
кості на гектар. Наш підживлювач оснащений ком’пютером, 
розробленим нашими спеціалістами.

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

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

• Підвищення ефективності підживлення завдяки прико-
реневому внесенню.

• чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• можливість використання різних видів добрив.

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

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

Аплікатор для внесення  
рідких добрив у ґрунт

м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
тел.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

За детальною інформацією звертайтесь  
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»
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комплекс систем
длЯ точного землеробства

  02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7
 (063) 033-86-07
 (067) 325-65-35
 (050) 445-78-75
 e-mail: info@steerfarm.com
 www.steerfarm.com

 польові комп'ютери  паралельне керування  контроль продукту  управління штангою  відключення секцій

З усіх питань щодо продукції 
компанії RAVEN Industries  
звертайтеся до офіційного  
дилера в Україні
ТОВ «СТІРФАРМ»

В час, коли постійно змінюються кліматичні умови і потрібно вчасно робити посів 
та якісний обробіток грунту, без впровадження систем для точного землеробства 
не обійтись. ТОВ «СТіРФАРм» на протязі десяти років є офіційним дилером ком-
панії Raven, світового лідера по розробкам та впровадженню систем для точного 
землеробства. Починаючи з маленького кроку, впровадження курсовказівника, 
господарство має можливість працювати в будь-який час доби і контролювати 
об’єм виконаних робіт. 

маючи в господарстві невеликий причіпний обприскувач з си-
стемою ARAG BRAVO180, можна зробити його модернізацію та 
отримати сучасне знаряддя. з допомогою монітора CR7, ресиве-
ра 500S та RCM контролера можна отримати контроль виливу 
та автоматичне відключення секцій на обприскувачі. це дасть 
можливість зменшення надлишкового обробітку культури та 
витрат на ззР. Адже надлишковий обробіток ззР несе не тільки 
перевитрату коштів, але і приносить шкоду рослині, що призво-
дить до недоотримання врожаю. Встановлення автопілоту до-

зволяє значно покращити якість обробітку (посів, культивація та обприскування) 
та допомагає скоротити час та додаткові витрати при виконанні технологічних 
операцій. Комплектації автопілотів Raven, як гідравлічних, так і механічних, 
дозволяє встановлювати системи різної складності. Починаючи з малопотуж-
ної вітчизняної техніки і до потужної техніки провідних виробників. Польові 
комп’ютери CR7, CR12 та Viper4+ здатні справитись з будь-яким завданням. 
Комп’ютери мають можливість працювати з ISOBUS-знаряддями. 

інноваційна розробка, стереокамера VSN в парі з автопілотом 
Raven, встановлена на трактор, дає можливість робити якісний 
міжрядний обробіток навіть за відсутності GPS-сигналу. VSN з 
радарними XRT-датчиками та автопілотом Raven на самохід-
ному обприскувачі дають можливість зменшення витоптування 
при обприскуванні, оскільки камера та радарні датчики моніто-
рять до шести рядків одночасно та керують обприскувачем без 
допомоги GPS-сигналу. Великий досвід роботи в даній галузі та 
наявність кваліфікованих спеціалістів дозволяють компанії ви-
конувати завдання різної складності та надавати кваліфіковану 
підтримку клієнтам. 
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ЩО В РЕЗУЛЬТАТІ?
Дослідження та тестування відвалів 

привели нас до таких результатів:
1. збільшення швидкості ґрунтоо-

бробки до 10%.
2. Економія палива до 3 л на 1 га.
3. Розраховані на тривалу, багаторіч-

ну експлуатацію без додаткових витрат 
часу, ресурсів на технічне обслуговуван-
ня агрегату.

4. Суттєве зменшення тягового зусилля.
Окреме дослідження провели нау-

ковці Академії Аграрних Наук україни. 
Результати здивували:

1. мінімальні сліди зношення на пло-
щі оранки більше ніж 10500 га.

2. зменшення тягового зусилля від 10 
до 30%.

3. Скорочення часу оранки на 5-10%.

У гОСПОДАРСТВАХ
Справжнім відкриттям став відгук 

ПСП «Агропродсервіс» (Тернопільська 
обл.) про накладки на полосовий відвал 
з текрону. Відвали, виготовлені за нашою 
технологією, були надані для проведен-
ня тестування і відпрацювали 3500 га, 
починаючи з 2019 року, практично без 
зносу! Вони будуть працювати і цей се-
зон, завдяки властивостям матеріалу 
текрон, з якого виготовлена пластикова 
накладка, яка надійно захищає сталеву 
основу від стирання!

Текронові накладки легко демонту-
ються і їх можна замінити на нові, при-
ладнавши до сталевої основи.

До цього в господарстві проводили 
заміну сталевих полос кожні 9000 га.

ціна сталевого комплекту (4 пера) 
≈8500 грн. Комплект з Текрон коштува-
тиме ≈3000 грн. Накладки можуть бути 
встановлені навіть на дуже зношені пір’я. 

ВИСНОВОК
Полосовий відвал, комплектований 

текроновою накладкою, дозволяє уник-
нути налипання ґрунту взагалі, заощадить 
силу тяги і забезпечить якісну ґрунтоо-
бробку. А за рахунок можливості окремої 
заміни пластикової накладки, яка коштує 
дешевше ніж сталеве перо, можна зао-
щадити на обслуговуванні пристрою.

українські аграрії вже добре знають 
текрон – композитний матеріал, з якого ви-
готовляють відвали для плугів. Властивості 
текрону дозволяють використовувати його 
в оранці з неймовірною ефективністю!

• має відмінні антиадгезійні власти-
вості (відсутність налипання).

• Низький коефіцієнт тертя.
• міцність, неймовірна зносостійкість.

СУТЬ РІШЕННЯ:
Протягом трьох років ми тестували 

різні варіанти застосування текрону на 
полосових відвалах. Найкращим вияви-
лася проста та надійна накладка з ТЕ-
КРОНу, яка встановлюється на відвал без 
особливих зусиль, просто в господарстві.

Поєднавши такі два різні матеріали, 
маємо ідеальне перо - міцне та надійне.

ПОлОсОВі ВідВали,  
яКі ПрацююТь БЕЗ ЗНОсу. 
у чОму сЕКрЕТ?

Полосовий (пір’євий) відвал – це відвал плуга, який, на відміну від суцільного, скла-
дається з чотирьох частин-полос. Такий відвал відмінно працює в українських госпо-
дарствах. Плуги з такими відвалами працюють надійно та швидко, відвал подрібнює 
ґрунт, забезпечує якісну оранку. Переважно полосові відвали використовують на важ-
ких ґрунтах: суглинних, чорноземах. Важкі ґрунти, посушливі умови оранки призводять 
до швидкого зношування сталевих полос, які виготовляються з дорогих марок сталі. Ми 
поставили на меті скоротити витрати господарств на заміну зношених сталевих полос.

На фото можемо бачити лише незначні пошкодження!

ТОВ «Айкью Композит»: +38 (067) 55-02-555, (050) 55-02-555, (073) 55-02-555
Електронна пошта: sales@iqcomposite.com. Офіційний сайт: https://iqcomposite.com

Пiсля  
3500 га

A1
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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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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



57

«Агро1», №9 (68), вересень 2021 р.

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

ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя

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
Дворядні 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.
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«І почалося…»
Колишній штурман далекого плаван-

ня Анатолій Ковтуненко прийшов у фер-
мерство в буремні перебудовні часи. як 
і багатьом іншим висококваліфікованим 
спеціалістам, що опинилися тоді на роз-
доріжжі, йому довелося зробити непро-
стий вибір, опановуючи нові компетенції. 

Свій фермерський життєпис Анатолій 
іванович пише з 2004 року, коли в об-
робітку Фг «злагода-10» було 25 га. за 
17 років господарство із села Степанівка 
(нині Конотопського району на Сумщині) 
зміцніло і виросло майже у сто разів — 
до 2220 га земельного банку.

«На початках працювали за класич-
ною технологією ґрунтообробітку. Розпу-
шували ниву на 30 см углиб. Щойно звіль-
нялася земля — вирощували сидерати 
(гірчицю, ріпак, редьку), — пригадує го-
сподар. — Але згодом перейшли на «нуль» 

— і так господарювали десь років із десять. 
Вирощували в основному ячмінь, пшени-
цю, сою, а також ріпак і гірчицю…».

Та коли років 6–7 тому в сівозміні 
з’явилася кукурудза (і її збирання пере-
ходило в зиму) — поля стали непридат-
ні для «нуля». у «злагоді-10» взялися за 
нову технологію — вертикальний об-
робіток ґрунту. Спочатку раз на три роки, 
а потім щороку почали здійснювати ли-
бокорозпушування і вносити добрива 
сівалкою десь на 12–15 см углиб — так і 
готувалися до весни… Торік і кукурудза 
(в сухому залишку) дала 10,5 т/га, а в по-
заминулому році — 12,5.

 «На правильному шляху»
Кажуть, навіть у найтехнологічнішій 

справі вирішальне значення має харак-
тер. Бо саме він допомагає вистояти пе-
ред найбільшими труднощами — фінан-
совими, соціальними і навіть погодними, 
коли йдеться про агровиробництво. Ха-
рактер веде і невтомного експеримента-

тора Анатолія Ковтуненка, котрий прагне 
домогтися найвищої ефективності го-
сподарювання.

«Кукурудзу ми почали вирощувати, 
як на неї ціна піднялася, — каже Анатолій 
іванович. — за рахунок неї вже три роки 
робимо аналіз ґрунту. і вже є реальні 
покращення: додалося азоту, фосфору, 
мікроелементів. гумусу стало більше, а 
кислотність зменшилася — тобто ми на 
вірному шляху».

Нинішнього сезону близько 1700 га 
на полях «злагоди-10» відведено під 
кукурудзу — її Анатолій Ковтуненко на-
зиває найкращим сидератом і вже кіль-
ка років поспіль закладає демоділянки 
різних гібридів зернової. цьогоріч їх по-
сіяли 37 (торік — 30), кожна така ділянка 

— від 25 до 50 га. Ще 550 га — під пшени-
цею (решта — під соєю).

«Наша ціль: соя-ріпак — щоб було 5 т 
на круг, пшениця — 10, кукурудза — 15. 
До цього ми йдемо і, можливо, цього 
року вже деякі поля даватимуть такий 
результат», — зауважує господар.

«Те, що треба»
Поля «злагоди-10» бачили чимало 

різноманітних сільгоспмашин, знарядь і 
технологій. Втім, і досі господар у пошу-
ку найкращих.

«у мене вся техніка не така, як у лю-
дей», — жартома зауважує він і розповідає 
про ще одне своє недавнє придбання 

— посівний комплекс MZURI. Технологію 
MZURI Pro-Till Ковтуненко побачив у ро-
боті в господарствах на чернігівщині й 
Дніпропетровщині. Побачив і зрозумів: це 
саме те, що треба.

«Всюди, де я раніше їздив, добре 
відгукувалися про сівбу ріпаку за цією 
технологією, — каже Анатолій іванович. 

— Хоча у Дніпропетровській області го с-
подар показав ще й ячмінь та пшеницю. 
Та, власне, якщо вона добре сіє ріпак — 
як може погано сіяти інші культури?»

Отож уже нинішньої весни такий по-
сівний комплекс вийшов на поля «зла-
годи-10» — засіяли, застосовуючи адап-
тери точного висіву, 450 га кукурудзи та 
всю сою. заклали також експеримент із 
застосуванням змінної норми під час сів-
би. Впорався агрегат навіть на лугах, що 
споконвіку не бачили плуга.

«я сподіваюся, перейдемо на цю тех-
нологію повністю, — каже Анатолій іва-
нович. — Нам вона дуже підходить, і ми 
бачимо за нею велике майбутнє…»

Ще б пак! Поєднавши все найкра-
ще від нульової, смугової та класичної 
технологій, MZURI Pro-Till дає змогу не 
тільки оптимізувати собівартість вироб-
ництва, а й суттєво поліпшити запаси гу-
мусу та здоров’я поля. Без попередньої 
підготовки ґрунту, тобто безпосередньо 
по стерні, MZURI здійснює за один прохід 
одразу три основні операції — одночас-
но з розпушуванням вузьких смуг ґрун-
ту (завширшки 12 см) і сівбою, агрегат 
вносить на всю глибину обробітку (до 
25 см) у прикореневу зону мінеральні 
добрива. звісно ж, у «злагоді-10» і тут 
застосували експериментальний підхід. 
Сіяли сімома видами добрив від різних 
виробників, а також трьома видами мі-
крогранул (і без неї) та трьома видами 
рідких добрив (і без них). як зауважує 
засновник і керівник господарства, осінь 
покаже, що з усього цього найкраще.

із MZURI у «злагоді-10» надалі мають 
наснагу якісно сіяти ріпак. якщо госпо-
дарство навчиться правильно користу-
ватися машиною і вона себе покаже, на 
наступний рік планують взяти ще одну — 
для просапних культур.

«Буде ріпак, буде ячмінь. можливо, 
далі сіятимемо сидерати (щоб земля не 
гуляла). ми трошки змінимо сівозміну. 
Буде гречка як сидерат, — розповідає 
Анатолій іванович. — Що хотілося б? До-
сягнути нашої цілі: 5–10–15. і менше „об-
слуги” на полі».

і це реально з MZURI ProTill. універ-
сальний агрегат здатний посіяти прак-
тично всі види культур і впорається з 
роботою у будь-яких погодних умовах. 
як наголошує Олександр ярошенко, ди-
ректор групи компаній B.T.A. Group, що є 
офіційним дилером MZURI, нині у сіль-
ському господарстві дедалі більшого 
значення набувають інновації. Тож для 
команди MZURI це надзвичайно почесна 
місія — вершити їх разом із найпрогре-
сивнішими агрогосподарствами країни. 
Такими, як «злагода-10» і штурманом 
Анатолієм Ковтуненком.

+380 67 574-65-45, +380 99 201-40-58
mzuri.ua • service@mzuri.in.ua

КОЛИШНІй ШТУРМАН ДАЛЕКОгО ПЛАВАННЯ  
АНАТОЛІй КОВТУНЕНКО СТАВ ШТУРМАНОМ СІЛЬСЬКОгО  
гОСПОДАРСТВА І ПРАгНЕ гОСПОДАРЮВАТИ ЕФЕКТИВНО

Доля підкидає кожному з нас можливості, що майже завжди балансують між 
творчим пошуком і зваженим ризиком. Та коли до справи лежить душа, результат 
має всі шанси перевершити вкладені зусилля. головне — віднайти власний життєвий 
фарватер і прокласти шлях до своєї цілі.

Джерело: agrotimes.ua A1
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ЗЕРНОСУШИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
XXI СТОЛІТТЯ ВІД «ЗАВАГРОТЕХ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.zavagrotech.com.ua
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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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БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35

додаток до журналу «AgroONE» «Aгро 1», «агро 1 – київ», «агро 1 – вінниця», 
«агро 1 – волинь», «агро 1 – дніпро», «агро 1 – житомир», «агро 1 – за-

поріжжя», «агро 1 – івано-франківськ», «агро 1 – кропивницький», «агро 1 – 
Миколаїв», «агро 1 – одеса», «агро 1 – полтава», «агро 1 – полтава», «агро 1 
– харків», «агро 1 – херсон», «агро 1 – Черкаси», «агро 1 – Чернігів» №9 (68)
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Миколаїв, вул. Соборна 12б, оф. 401. Засновник, видавець, головний редактор та 
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ПЕрЕВЕЗЕННя міН. дОБриВ у БіГ-БЕГаХ ПО ПіВдНю уКраЇНи дО 7 т. 066 326 48 23
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