
Aгро1
№ 10 (69) | жовтень | 2021

ДОДАТОК ДО журнАлу

AgroOne

ПідПисний індекс: 98125

Підписний індекс 98125 | Київ 76552 | Волинь 76569 | Кропивницький 60984 | Дніпро 60895 | Одеса 60899 
Запоріжжя 60917 | Житомир 60913 | Івано-Франківськ 60889 | Миколаїв 60859 | Вінниця 60833  
Полтава 60886 | Харків 60911 | Херсон 60915 | Хмельницький 76568 | Черкаси 60918 | Чернігів 76565

К
У

П
Л

Ю
 Б

/
В

 С
ІЛ

Ь
Г
О

С
П

Т
Е
Х

Н
ІК

У
  
 0

6
7
-
3
2
3
-
1
4
-
0

5
, 
0

9
9
-
3
2
3
-
1
4
-
0

5
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ТОВ «АгрОсимеТрія»

ЯКІСТЬ  СИМЕТРИЧНА  ЦІНІ

ТОВ «АгРОСИМЕТРІЯ» 

61044, м. Харків,  
проспект московський, 257.  

agrosimetry.com.ua  
E-mail: agrosimetry@gmail.com

+38 050 183-84-60, +38 099 777-98-97, +38 050 489-89-79,  
+38 099 778-98-89, +38 099 789-98-87, +38 099 788-79-89,  
+38 050 487-48-74

гІБРИДИ СОНЯШНИКУ

Назва Вегетаційний період, днів Потенційна  
врожайність, ц/га

ПРОСАН середньоранній, 110 днів 41,7 ц/га

МЕЛІТА ЦЛП середньостиглий, 117 днів 40,7 ц/га

КС ЦОРБА середньостиглий, 115-117 днів 33,5 ц/га

ХЕЛЕСАН - НОВИНКА Високоврожайний, 100-105 днів

ФЛОРАСАН - НОВИНКА середньостиглий,  117 днів

КС БРАВО - НОВИНКА середньоранній гібрид з високим потен-
ціалом врожайності, 100-115 днів

РЕАСАН - НОВИНКА 120 днів

АЛВАРЕЗ ІР 105 - 115 днів 33,1 ц/га

САЛВАСОЛ 110-115 днів 41,6 ц/га

ДРЕЙК середньоранній, 100-105 днів 41,8 ц/га

КС 108 середньостиглий,  110 днів 33,7 ц/га

КАРРЕРА КЛП середньостиглий, 115 днів 46,3 ц/га

НУТ
гОКСУ 1р

СОРгО
Текила USA Tarsa Group

гОРОХ
ЛЮМП 75-80 днів

ВЕЛЬВЕТ 80-85 днів

ТРЕНДІ

СТАБІЛ 80-85 днів

КЕНЦО 80-85 днів

ТІП 95-100 днів

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ
ПАУЛА

ВІЄННА

ВІЛЬМА

КУКУРУДЗА

СЕРЕДНЬОСТИгЛІ гІБРИДИ 
(ФАО > 400)

МІЛАННО ФАО 390

гРАНДІО ФАО 420

СЕРЕДНЬОСТИгЛІ гІБРИДИ 
(ФАО 300 - 400)

КОСМІНО ФАО 290

МАТТЕО ФАО 320

АРТЕНІО ФАО 340

АМАНДО ФАО 340

СІЛЬВАНЕР ФАО 340

ДОБРОТО ФАО 350

ТОРРАНО ФАО 370

СЕРЕДНЬОРАННІ гІБРИДИ 
(ФАО 200 - 300)

ПЕРРЕРО  ФАО 200

КОНТЕНТО - НОВиНКА ФАО 230

АМЕЛЛО - НОВиНКА ФАО 240

ЛЕОНІДО - НОВиНКА ФАО 260

ФІЛЬМЕНО - НОВиНКА ФАО 280

ЦІРАНО ФАО 250

АРТУРО ФАО 230

ОКАТО ФАО 240

НОРІКО ФАО 250

КАСАНДРО ФАО 250

АМАЛЬДІ ФАО 250

гРІМАЛЬДІ ФАО 260

АЛЬБІРЕО ФАО 260

ДАНУБІО ФАО 260

СТАККАТО ФАО 270

ТАЛЕНТРО ФАО 260

АгРАЛЬП 200 ФАО 280

КОРОНАДО ФАО 290
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

Голд 320
  (ФАО 320) F1 
Геліодор
  (ФАО 360) F1 
ДБ Хотин
  (ФАО 280) F1 
ДН Дніпро
  (ФАО 300) F1 
ДН Аквозор
  (ФАО 320) F1 
Одеський 385 МВ
  (ФАО 380) F1виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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Деструктор «Вермистим-Д» містить фітогормони, гумі-
нові і фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти, специфічні біл-
кові речовини, молочнокислі бактерії, фототрофні бактерії, 
дріжджі та інші корисні мікроорганізми. Технологія засто-
сування передбачає обприскування соломи і післяжнивних 
рештків препаратом «Вермистим-Д» (6-7 л/га) у баковій 
суміші з карбамідом або КАСом (10-12 л/га).

До складу препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» вхо-
дять гумати, амінокислоти, природні фітогормони, а також по-
над 20 різних макро- (азот, фосфор, калій) і мікроелементів 
(магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори ґрун-
тових організмів. Технологія застосування передбачає допо-
сівне оброблення насіння препаратом «Вермимаг» (5-6 л/т) 
чи «Вермийодіс» (4-5 л/т) та обприскування рослин під час 
осінньої вегетації препаратом «Вермимаг» (4-5 л/га) чи 
«Вермийодіс» (3-4 л/га) у баковій суміші з пестицидами.

складові препаратів є потужними каталізаторами біохіміч-

них процесів, що протікають у ґрунті, сприяють поліпшенню 
обміну речовин, зростанню чисельності спорових бактерій, 
цвілевих грибів, целюлозних бактерій, запобігають вірусним 
хворобам рослин, підвищують імунітет вирощуваних культур.

Досвід господарств івано-Франківської, Львівської, 
Київської, Кіровоградської, миколаївської, Одеської, Черні-
гівської та інших областей свідчить, що застосування біопре-
паратів зменшує хімічне навантаження на рослини і забезпе-
чує приріст врожаю на 10-20%.

Препарат «Вермимаг» зареєстрований для використан-
ня в органічному землеробстві.

Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2

Тел.: (067) 342 21 88, (096) 199 57 08
Е-mail: vermos2007@ukr.net

СКОРИСТАЙТЕСЬ ПРОПОЗИЦІЄЮ
Пропонуємо комплексні гумінові біопрепарати
 «ВЕРМИСТИМ-Д»
 «ВЕРМИМАГ»
 «ВЕРМИЙОДІС»

виробництва ПП «Біоконверсія»

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
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Осінній період розвитку ріпаку — це період від проро-
стання насіння до формування 10-12 листків та кореневої 
шийки діаметром 10-12 мм і, в залежності від погодних 
умов, типу сорту чи гібриду він продовжується 55-75 днів. 
Цей період розвитку рослин найбільш відповідальний, 
адже саме на протязі його відбувається диференціація 
клітин, закладання продуктивних пазушних бруньок - май-
бутніх бічних пагонів, а також накопичуються цукри та інші 
низькозамерзаючі речовини у клітинах, що підвищує мо-
розостійкість рослин.

Практично доведено, що у цей період розвитку ріпаку 
створюються умови для формування до 70% майбутнього 
урожаю. Тож втрата можливості створювати передумови 
для оптимального розвитку та закладання майбутнього 
урожаю не буде компенсована ніякими заходами навесні. 
Проте багато аграріїв цією істиною нехтують, переносячи 
догляд за рослинами на весну.

Для формування урожайності 30-35 ц/га рослини ріпа-
ку споживають: понад 180 кг азоту, 80 кг фосфору, 300 кг 
калію, 30 кг магнію, 50 кг сірки та 300 г бору, 400 г цин-
ку, 1200 г марганцю, 30 г міді та 5 г молібдену. Протягом 
осіннього періоду споживається: 60 кг азоту, 18 кг фосфору, 
60 кг калію (у співвідношенні 1:0.4:1), а також 23 кг сірки, 
5 кг магнію, 75 г бору, 200 г марганцю та по 10-15% нор-
ми усіх мікроелементів. маючи результати агрохімічних 
аналізів ґрунту на вміст доступних форм елементів жив-
лення, фізико-біологічних властивостей та динаміку погли-
нання рослинами біогенів, ми можемо максимально точно 
змоделювати систему живлення рослин в осінній період 
розвитку. Проте, з агрохімічними лабораторіями ми не дру-
жимо, законами агрохімії нехтуємо і в результаті усе ро-
бимо навмання, на удачу. Часто даремно витрачаємо купу 
грошей на неефективне використання добрив, засобів ЗЗр 
тощо. іноді удачу можна «піймати», але рідко.

ефективне використання усіх елементів живлення — це 
оптимізація, збалансування їх співвідношення та підси-
лення дії кожного з них у повній відповідності до потреб 
рослин. Оптимізація — це ключ до ефективності живлен-

ня рослин, максимального використання їх генетичного 
потенціалу. ми ж часто-густо стараємось відкрити замок 
шпилькою, а не ключем, і годуємо рослини як прийдеться.

Але якщо у нас немає аналізів ґрунту, то потрібно реагу-
вати на поведінку рослини і розуміти, чого вона потребує, 
щоб максимально забезпечити цю потребу. Перш за все 
ми звертаємо увагу на темпи розвитку рослин, їх зовнішній 
вигляд і візуально визначаємо, чого бракує їм у даний час, 
визначаємось з тим, чи потрібно стимулювати розвиток, або, 
навпаки, гальмувати, чи залишити їх у спокої і не турбувати. 
якщо в кінці вересня - на початку жовтня рослини мають 4 
добре розвинених листка і діаметр кореневої шийки 4 мм, 
то залишайте їх у спокої і не турбуйте. економте час і гро-
ші на наступне підживлення. якщо у цей період рослини 
мають більше листків, більший діаметр кореневої шийки, 
то це дуже розвинені рослини і їм загрожує переростання 
до настання зимового спокою та вимерзання навіть за не-
великих приморозків. Тож їх розвиток потрібно гальмувати. 
Нарешті, якщо рослини сформували менше 4-х листків і, 
відповідно, менше 4 мм діаметру кореневої шийки — це 
слаборозвинені рослини і вони потребують стимулювання 
темпів розвитку до початку зими.

Осінній розвиток ріпаку — стимулювати чи гальмувати?
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Отже, почнемо працювати саме з ними. як правило, цим 
рослинам бракує фосфору, азоту, калію, магнію, сірки, бору 
і цинку. Тому потрібно листковим підживленням компенсу-
вати їх дефіцит, зважаючи на синергію чи антагонізм еле-
ментів між собою. Хотів би звернути увагу, що ми часто захо-
плюємось азотом і вносимо його не за потребою відповідно 
до балансу з іншими елементами, а згідно з тим, скільки 
ми його маємо. Так ось, надлишок азоту, незбалансованість 
його з іншими елементами зменшують засвоєння рослина-
ми калію, кальцію, магнію, заліза, марганцю, міді, фосфору і 
цинку, тоді як в оптимальному співвідношенні азоту з цими 
елементами вони засвоюються рослинами нормально.

Оптимальна кількість бору і міді позитивно впливає на 
засвоєння азоту, оптимальна кількість молібдену покра-
щує засвоєння азоту і фосфору. Кальцій і цинк в оптималь-
ній кількості активізують засвоєння калію і фосфору. Сірка 
покращує транзит цинку і марганцю з ґрунту, а марганець 
активізує засвоєння міді. Наразі солі кальцію і міді блоку-
ють одне одного і лише один з цих елементів може засвою-
ватись рослиною, створюючи дефіцит іншого. Чи враховує-
мо ми ці особливості при застосуванні добрив?

Очевидно рідко і не отримуємо бажаного результату, а 
часто погіршуємо розвиток рослин.

якщо результати аналізів вказують на дефіцит декіль-

кох елементів, то одноразове внесення їх комплексу з 
великою ефективністю малоймовірно. Тому доводиться 
виконувати два підживлення, враховуючи синергізм і ан-
тагонізм елементів.

Швидко збалансувати потребу рослин у елементах жив-
лення можна застосуванням листкових підживлень. Проте, 
застосовуючи листкові підживлення, необхідно врахову-
вати різні темпи засвоєння елементів з них рослиною з її 
листкової поверхні.

Термін засвоєння біогенів культурами за позакореневого підживлення (години, дні)

Біоген Азот  
N/годин

Фосфор 
P/днів

Калій 
K/годин

Кальцій 
Ca/годин

магній 
Mg/годин

сірка 
S/днів

марганець 
Mn/годин

Цинк 
Zn/годин

Залізо 
Fe

Термін поглинання 0.5-2 год 2-10 днів 10-24 год 10-24 год 2-24 год 5-10 днів 1-2 год 1-2 год 1 (8%)

Тобто, такі елементи як фосфор і сірка повинні зна-
ходитись на поверхні листка у вологому стані до 10 днів, 
такі елементи як калій і кальцій - до 1 доби, інші еле-
менти - до 2-х годин. Чи будуть утримуватись у вологому 
стані розчини добрив на поверхні листка протягом хоча 
б доби при температурі навколишнього середовища 15-
25ºс? ми знаємо, що є біологічні плівкоутворювачі, які 
протягом 14-20 днів утримують добрива на поверхні 
листка у напіввологому стані, що забезпечує дифузію 
елементів живлення через ектодезми листка в міжклі-
тинний простір. Але ми ж усі винахідники і «економісти», 
і замість біоприлипача природного полісахаридного по-
ходження використовуємо.. . рідке мило. Те, що помили 
листок від бруду — це непогано, але користі для живлен-
ня - нуль. я не берусь рекомендувати якусь універсальну 
композицію живлення, складу та кількості елементів у 
робочому розчині, бо кожне поле має свої особливості, 
іноді навіть частини одного поля не однорідні. Проте для 
інтенсивного росту і розвитку слаборозвинених рослин 
потрібен азот, фосфор, сірка, магній, цинк, калій, певна 
кількість бору та інші елементи. У перше позакореневе 
підживлення у фазі 3-4-х листків доцільно внести: На-
новіт фосфорний, 0.5 л + Нановіт мікро, 1 л + Нановіт 
моно Цинк, 0.5 л + 8-10 кг карбаміда + 2-3 кг сульфату 
магнію та 200 мл прилипача. За передбачення тривалого 
теплого періоду додати 100 мл Фолікуру.

Через 10-12 днів слід обприскати ці посіви таким скла-
дом добрив: Нановіт мікро, 1 л + Нановіт моно Бор, 1 л + 
Фолікур, 0.6 л + карбамід, 8-10 кг + сульфат магнію, 2-3 кг і 
полісахаридний прилипач Липосам, 0.2 л/200 л води.
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Таким складом біогенів, але з меншою кількістю азоту, 
слід підживити і ті посіві, що мали нормальний розвиток у 
кінці вересня - на початку жовтня. Адже ці елементи відігра-
ють ключову роль у формуванні морозостійкості і продук-
тивності ріпаку.

Особливої уваги заслуговує бор. Цей елемент регулює 
вуглеводний та білковий обміни, входить до складу фіто-
гормону ауксину, активує поділ і диференціацію клітин та 
розвиток молодих клітин, підвищує еластичність стінок 
клітин та запобігає їх руйнуванню при замерзанні клітин-
ного соку. Бор приймає участь у синтезі нуклеїнових кис-
лот ДНК, як головної складової генетичного апарату рос-
лин, та РНК, як системи, що відповідає за синтез білка. Бор 
позитивно впливає на ріст кореневої системи, підвищує 
морозо- і посухостійкість рослин та урожайність і якість 
насіння. За умов оптимального забезпечення потреб рос-
лин ріпаку бором, його урожайність підвищується до 20%. 
За дефіциту бору у стручках не утворюється насіння, а 
самі стручки опадають. Зменшується вміст олії у насінні.

як відомо, ріст і розвиток рослин регулюється складни-
ми взаємодіями фітогормонів, які стимулюють розтягуван-
ня кліток і ріст (гібереліни і ауксини та ін.), і такими, що 
гальмують ці процеси (інгібітори росту, цитокініни та ін.). 
регулятори росту включаються в систему дії гормонів ро-
сту — гіберелінів і ауксинів. Часто застосовуються регулято-
ри росту з групи азолів, які підвищують у рослинах ріпаку 

вміст цитокінінів, та, відповідно, зменшують дію гіберелінів 
і ауксинів. Тобто переорієнтовують розвиток рослини з 
вертикального у горизонтальний напрямок — закладання 
пазушних бруньок, з яких розвиватимуться бічні пагони, 
потовщення кореневої шийки і кореня, збільшення маси 
кореневої системи та підвищення концентрації цукрів та 
низькозамерзаючих речовин у клітинах рослин. При цьо-
му також зменшується вміст вологи в рослинах, що також 
підвищує їх морозостійкість.

Одночасно відбувається накопичення асимілятів та ін-
ших поживних речовин у коренях, що підвищує можливість 
раннього початку росту навесні.

можливе застосування регуляторів росту навесні на 
стадії бутонізації рослин, що дозволяє підвищити урожай-
ність ріпаку.

Для призупинення розвитку рослин застосовують ін-
гібітори типу ссс-720 хлормекватхлорид і тринексапак- 
етил (модус), які мають стоп-ефект.

На площах з сильно розвиненими рослинами необхідно 
загальмувати ріст стебел внесенням Фолікура, від 0.5 л, і 
хлормекватхлорида, 1 л на 1 га, з комплексом мікроеле-
ментів без карбаміду.

Оптимальний склад мікроелементів можливо внести за 
результатами листкової діагностики стаціонарних та пере-
носних лабораторій високоякісними мікродобривами.

Іванчук М.Д., член-кор. МАККНС. +38 (050) 604-11-45
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Як здихатисЯ 
падалиці ріпаку 
в озимині?

1  У сприятливих умовах насіння ріпаку проростає негай-
но. Проте, якщо ґрунт занадто сухий, насіння перехо-
дить у фазу вторинного спокою. Звичайна у серпні-ве-
ресні спека стримує появу сходів падалиці ріпаку – до 
першого продуктивного дощу. Цей дощ може пройти у 
серпні, а може – у жовтні.

2  Першим проростає насіння ріпаку з відносно невеликої 
(1-3 см) глибини. З насіння, яке знаходиться на глиби-
ні 5-8 см, сходи з'являться на декілька днів (або навіть 
тижнів) пізніше. якщо насіння ріпаку розподілено у 
шарі ґрунту 8-10 см, буде декілька «хвиль» сходів.

3  Позбутися від падалиці в посівах озимої пшениці або 
ячменю важко через невідповідність «вікна застосу-
вання» страхових гербіцидів, фази розвитку культури 
та фази розвитку падалиці. Падалиця ріпаку чутли-
ва до більшості гербіцидів до певної фази – поки 
рослини сформували не більше двох пар листків. 
Відповідна фаза розвитку падалиці ріпаку зазвичай 
збігається з першими фазами вегетації пшениці – 
формуванням 2-3-х листків або початком кущення. 
Тобто фазами, коли застосування популярних для 
знищення падалиці препаратів 2,4-Д або дикамби є 
вкрай небажаним.

Після жнив озимого ріпаку виникає проблема – як позбутися пада-
лиці цієї культури. Чим меншим є інтервал між збиранням ріпаку 
та сівбою наступної культури, тим складніше це зробити. Чому?

«Здихатися» падалиці ріпаку з максимальною ефективністю, 
мінімальними витратами та мінімальними негативними на-
слідками – це непроста справа.

Винятком є ситуація, коли масові сходи падалиці з’явля-
ються ще до сівби озимини. У цих обставинах можливо 
завчасно «зачистити» поле контактними або системними 
гербіцидами.

Надійним методом суцільної «зачистки» поля є обробіток пре-
паратом диквату (2-3 л/га). Для посилення дії гербіциду у ро-

бочий розчин доцільно додати сульфат амонію (2-3 кг/га) або 
аміачну селітру (5-10 кг/га). Відсутність ґрунтової дії дозволяє 
використовувати дикват безпосередньо перед сівбою, або 
навіть після сівби, до появи сходів культури. Найпоширений 
метод передпосівної обробки поля – застосування бакових 
сумішей гліфосату з препаратами 2,4-Д (ефір або сіль), дикам-
би або мЦПА. Основою гербіцидних «коктейлів» є гліфосат 
– 1,5-2 л/га препарату ізопропіламінної солі або 1,0-1,5 л/га 
препарату калійної солі.
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гліфосат у нормі 3-4 л/га може контролювати падалицю ріпа-
ку без додаткових партнерів-гербіцидів. Але восковий наліт 
на листках ріпаку перешкоджає ефективному проникненню 
гліфосату в рослини, тому необхідно або істотно збільшува-
ти норму внесення гербіциду, або застосовувати суфрактант 
(прилипач).
ефективність бакової суміші гліфосату (1,5-2 л/га) з 2,4-Д ефі-
ру (0,3-0,4 л/га) або мЦПА (0,5-0,7 л/га) еквівалентна внесен-
ню 3-4 л/га гліфосату з суфрактантом, але бакові суміші діють 
швидше. Крім того, застосування двох діючих речовин змен-
шує ймовірність формування резистентних популяцій бур’янів.
Залишкова ґрунтова дія 2,4-Д солі (0,5-0,7 л/га) або дикамби 
(0,2-0,3 л/га) пригнічує сходи ріпаку, які з'являються через 
кілька днів після обробітку поля баковою сумішшю.
Що робити, якщо час йде, але падалиця не проростає?
існує два варіанти дії: дочекатися її появи, знищити падалицю 
гербіцидом суцільної дії (або баковою сумішшю) та сіяти ози-
мину. Або сіяти озимину, а вже потім знищувати падалицю у 
вегетуючих посівах – восени або навесні.
Перший вариант «спрацює», якщо існує певний запас часу. 
Проте, якщо опадів (та сходів падалиці, відповідно) не дочека-
лися до кінця вересня, відкладати посів озимих вже неможли-
во. Тому у такій ситуації бо ротьба з падалицею буде відкладе-
на щонайменш до появи сходів озимини.
Посіви пшениці в фазі 2-3 листків культури можна обробити 
препаратами сульфонілсечовин (трибенурон-метилу, тифен-
сульфурон-метилу, метсульфурон-метилу). На жаль, ефектив-
ність цих гербіцидів проти розвинених (які сформували понад 
4-х листків) сходів ріпаку незадовільна. Тому ефективність 
сульфонілсечовин визначається строками застосування – запіз-
нення може зменшити результативність обробітку у 2-3 рази.
До речі, сульфонілсечовини взагалі «не працюють» проти па-
далиці гібридів ріпаку, які стійкі до імідазолінонів (Clearfield). 
слід зауважити, що стійкість падалиці ріпаку до ALS-гербіци-
дів може виникнути внаслідок запилення «звичайного» ріпа-
ку пилком «клеарфілдовського» ріпаку з сусідніх полів. Тому 
відсутність результату від обробітку сульфонілсечовинами не 
завжди є наслідком низької якості гербіциду, замалої норми 
чи запізнення з обробітком – падалиця може бути стійкою до 
дії цієї групи гербіцидів.
Кращими засобами для знищення падалиці ріпаку є препарати 
2,4-Д (сіль, ефір) або дикамби. Вони ефективні проти падалиці 
«класичних» та стійких до гербіцидів (гліфосату або Clearfield) 
гібридів ріпаку, але їх застосування обмежене фазою розвитку 
озимини: від появи сходів до середини кущення пшениця та 
ячмінь дуже чутливі до гербіцидів з цими діючими речовинами.
2,4-Д ефір, 2,4-Д сіль, дикамба та мЦПА ефективні проти схо-
дів падалиці, які ще не сформували 6 листків. Тому чекати, поки 
озимина переросте чутливу фазу – не дуже розумне рішення: у 
«дорослих» сходах озимини буде переросла падалиця ріпаку. 
яка, до речі, за цей час встигне добряче нашкодити посівам 
культури. Тому вказані діючі речовини зазвичай застосовують 
проти сходів падалиці другої або третьої хвилі, тобто сходів, 
які дещо «запізнилися» та з’явилися вже у добре розвинутому 
посіві озимини.
Чим можна ефективно «врятувати» від падалиці ріпаку не-
розкущені посіви озимини? Препарати флорасуму, флумет-
суламу та мЦПА є успішним компромісом між ефективністю 
контролю падалиці ріпаку та безпечністю культури. Флорасу-
лам та флуметсулам (як окремо, так і у суміші) зазвичай діють 
більш ефективно, аніж сульфонілсечовини.
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мЦПА у невеликих (0,4-0,6 л/га) нормах можна вносити са-
мостійно, або в суміші з флорасуламом, флуметсуламом або 
сульфонілсечовинами.
Бакова суміш мЦПА (0,4-0,5 л/га) з трибенурон-метилом або 
тифенсульфурон-метилом добре контролює «звичайну» пада-
лицю ріпаку та не має ґрунтової дії. суміш мЦПА з препаратами 
метсульфурон-метилу (½ норми) має нетривалу ґрунтову дію та 
може стримати розвиток сходів ріпаку, які з'являються восени. 
При використанні повної норми метсульфурон-метилу тривала 
ґрунтова дія проявляється навіть навесні наступного року.
Чим більше листя на падалиці ріпаку, тим слабше діють на рос-
лини падалиці сульфонілсечовини та більша потреба у «аукси-
ноподібних» діючих речовинах (2,4-Д, дикамба, мЦПА) для ії 
знищення. ефективні також контакні препарати з діючими ре-
човинами діфлюфенікан, бромоксініл, кафентразон-етил, але 
це, як то кажуть, «небюджетне» рішення проблеми падалиці.
У фазі сім'ядоль падалицю ріпаку ефективно контролює ти-
фенсульфурон-метил, трибенурон-метил, йодосульфурон-ме-
тил, амідосульфурон та метсульфурон-метил у чистому вигляді, 
а також у суміші з мЦПА або флорасуламом.
У фазі 2-4-х листків проти падалиці ефективні суміші мЦПА + 
тифенсульфурон, мЦПА + трибенурон-метил, мЦПА + кафен-
тразон-етил, мЦПА + флорасулам, мЦПА + флуроксіпір, тифен-
сульфурон + флуроксіпір. А також піроксулам (системна про-
тизлакова д.р.) та контактні д.р. діфлюфенікан та бромоксініл.
Падалиця ріпаку з 4-6-ма листям ефективно контро люється 
тільки баковими сумішами мЦПА, дикамби або 2,4-Д ефіру з 
флорасуламом, флуоксіпіром або сульфонілсечовинами (трибе-
нурон-метилом, тифенсульфурон-метилом, метсульфурон-ме-
тилом).
стійка до імідазолінонів (Clearfield) падалиця ріпаку добре 
контролюється контактними гербіцидами з д.р. діфлюфенікан, 
бромоксініл, кафентразон-етил та системними – препаратами 
дикамби, 2,4-Д та мЦПА.

Чи варто відкласти боротьбу з падалицею ріпаку 
у озимині на весну? Не варто, бо поки озимина 
«спить» (при температурі менш 5°С), ріпак 
продовжує (або відновлює – навесні) вегетацію. 
Тому втрати врожаю озимини при знищенні 
падалиці ріпаку у березні-квітні на 0,3-0,5 т/га 
більші, аніж при його знищенні у вересні-жовтні.

Олександр гончаров
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нАсіння, ЗЗР, добРивА

ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р. Н А С І Н Н Я

м. Миколаїв, вул. Кірова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

Назва Фірма- 
виробник

Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

НС КНЕЗ

Інститут овочівництва 
і рільництва «NS SEME», 

Нови Сад, Сербія

102-106 46 екстра 2400 п.о.
НС Х 195 107-110 50 екстра 2400 п.о.
ЗЛАТІБОР 106-110 50 екстра 2460 п.о.
НС-Х-6045* 111-114 58 стандарт 1700 п.о.
НС ИМІСАН* 110-112 55 стандарт 1700 п.о.
НС ТАУРУС* 109-113 57 стандарт 1700 п.о.
НС Х 6749** 102-105 55 екстра 2680 п.о.
НС Х 7917** 108-111 52 екстра 2680 п.о.
НС Х 8005** 104-106 57 екстра 2680 п.о.
РЕМБО** 105-108 45 стандарт 1200 п.о.
СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ** 98-103 48 екстра 1500 п.о.

Р 63LE 113** Pioneеr 108 55 екстра договірнастандарт

ГІ
БР

ИД
И,

 С
ТІ

ЙК
І 

ДО
 Р

АС
 В

ОВ
ЧК

А 
A-

G+

*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стійкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га 

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА НС-40-С Сербія середня 115 Р1 договірна

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС (норма висіву 65 кг/га) Канада 80 150 Р1 договірна

ЗЕРНОВІ

СОНЯШНИК

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

ГОРОХ  ОЗИМИЙ

СО
РТ

И
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У ІХ Міжнародній агропромисловій виставці з польовою 
демонстрацією техніки «АGROEXPO-2021», яка проходила 
з 29 вересня по 2 жовтня, взяли участь 512 компаній-екс-
понентів та близько 500 учасників «Покровського ярмар-
ку». «AGROEXPO» — найбільша виставка України, яка також 
входить до десятки найбільших виставок Європи. Вистав-
кова площа комплексу має рекордні для України розміри 

— 125 000 м².

З кожним роком  зростає  кількість відвідувачів «AGROEXPO», 
тому команда журналу «AgroОne» розповсюдила великий до-
датковий тираж. Кожен аграрій, який відвідав виставку, отри-
мав видання «AgroОne», багато фермерів оформили підписку 
на видання «AgroОne».

На «AGROEXPO-2021» у Кропивницькому, як завжди, пану-
вала дружня і тепла атмосфера, радість від події, від зустрічей 
з партнерами і читачами видання «AgroОne».

МІжНАРОДНА АгРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА  
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ

Лещенко Р.М., міністр аграрної політики  
та продовольства України

У руки кожному аграрію
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• Тверда сажка спотикання. Ольга Бабаянц розглядає питання діагностики  сажки пшениці та 
оцінки класності й чистоти зерна.

• Осінній гербіцид. Про досвід застосування гербіцидів на пшениці восени.
• суміш переваг. Про те, які бакові комбінації пестицидів доцільні при осінньому обробітку.
• Бережемо азот. Про те, як забезпечити стабілізацію азоту в ґрунті.
• Влучний кидок. Про те, що варто взяти до уваги при виборі розкидачів мінеральних добрив.
• газ та посівна. Про те, чому злітають ціни на азотні добрива.
• Органічні рішення. Про ефективність вітчизняних рострегуляторів та засобів захисту рослин 

біологічної природи. 
• Вертикальний вибір. Про особливості й переваги агрегатів для вертикального обробітку ґрунту.
• рубін в землі. Про характеристики та можливості важкої дискової борони Rubin 12 від LEMKEN.
• До чого колос восени. Про те, як не переплутати європейські сорти-дворучки зі справжньою озиминою. 
• Право на землю. Про ключові аспекти, обмеження та обов’язки при купівлі-продажу землі с/г призначення
• стисло про головне. Про основні агрозаходи й поточні події.

Наші статті змістовні,  не містять реклами, а розкривають суть питання.  ми 
проти формату текстів, які великі за об’ємом, містять зайву інформацію і створю-
ються тільки заради тексту, а не на користь розв'язуваної задачі. розуміємо, що 
читати журнали з великою кількістю сторінок нереально аграрію, тому формат 
стиснутий, при цьому з найважливішою інформацією на цей період року.

Працюємо безпосередньо для Вас – справжніх професіоналів аграрної спра-
ви. і на сторінках наших видань та сайту www.agroone.info ви завжди знайдете 
цікаву та актуальну інформацію в зручному форматі.

Отримуйте відповіді на поставлене Вами питання. Фахівцям більш цікаво 
складати матеріали по вашим побажанням. Долучайтесь до нашої професійної 
спільноти та відкривайте нові горизонти розвитку спільно з «АgroONE»!

ПОСТАЧАЛЬНИК:     ФОП Корнієнко Наталя Вікторівна

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

від «________» _______________________ 2021 р.

ПЛАТНИК:

РАХУНОК-ФАКТУРА  № 100
№ Назва Сума, грн.
1                          Передплата на видання 

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

1 200, 00

– Передплата на рік за газету «Агро 1» 400, 00

Без ПДВ

Всього без ПДВ

ПДВ 

Сума до сплати

(прописом)
сума до сплати:  ________________________________________________________________________________грн._________коп.

Постачальник: ____________________________     ФОП Корнієнко Н.В.

м і ж н а р о д н и й   п р о е к т

Переплатна кампанія на 2022 рік триває
Кращі науковці й практики готові надати пораду чи рекомендацію, поділитися глибокими знаннями й досвідом. 

Оформляйте підписку на комплект журналу «AgroOne» та газету «АГРО 1».  
Пишіть, телефонуйте, підписуйтесь – ми завжди Вам раді та готові до співпраці!

Зустрічайте жовтневий номер журналу «АgroONE» та газети «АгРО1»!
Знайомтесь з основними поточними подіями і трендами:

Замовляйте свіжий номер 
зручним для Вас способом:

Зателефонуйте в редакцію  
за номером 067-513-20-35

Напишіть у Viber 067 513-20-35

у Telegram та WhatsApp  
093 84 82 621

на електронну пошту  
agroone@ukr.net
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РІЗНЕ

Фейсбук-питання
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ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

Існують три поширені версії:
1.  Соняшнику не вистачило бору. Цю версію зазвичай оголошу-

ють представники компаній, які торгують борними добрива-
ми. якби це було правдою, «безголові» рослини були б най-
кращим аргументом на користь борних добрив. Але дефіцит 
бору взагалі не має жодного відношення до цієї проблеми.

2.  Стебла були пошкоджені штангою обприскувача при прове-
денні обробок посівів у фазу бутонізації/цвітіння. Таке іноді 
дійсно трапляється, але на фото – зовсім інший випадок. То-
рець «безголового» стебла надрізаний, а не розтрощений.

3.  Стебла були пошкоджені гусеницями совок. Ця версія най-
ближча до істини. Але теж істиною не є. Чому? Тому що на 
фото – типові пошкодження довгоносиком Haplorhynchites 
aeneus, якого в сША називають «head-clipping weevil», тобто 
довгоносик-«головоріз».

Ця невелика (менше 1 см довжиною) комаха відома також як 
Silphium weevil, тобто сільфієвий довгоносик. У себе на батьків-
щині, у північноамериканських преріях, довгоносик пошкод-
жує переважно рослини роду сильфієві з сімейства складно-
цвіті: Silphium laciniatum, S. Integrifolium, S. Terebinthinaceum. 
Довгоносик не гребує також іншими представниками склад-
ноцвітих: амброзією полинолистою (Ambrosia artemisiifolia), 
ехінацеєю пурпурною (Echinacea purpurea) та всіма видами та 
різновидами соняшнику.

Навіщо довгоносику «відтинати голову» квітучої рослини? Це 
робиться для користі його потомства. самка «пиляє» стебло під 
суцвіттям поки воно не ламається. Потім з'являється самець, 
комахи спарюються та самка відкладає яйця в кошик соняш-
нику. Навіщо комасі зрізати кошик? Науковці вважають, що це 
дає певні переваги через зменшення конкуренції з боку інших 
видів – інші комахи не заважають довгоносикам харчуватися 
пилком, розмножуватися, забезпечувати своїх нащадків тим-
часовою домівкою та харчуванням.

З відкладених у кошик яєць з'являються личинки, вони харчу-
ються тканинами суцвіття. А потім личинки зариваються у ґрунт. У 
травні-червні личинки заляльковуються, а в кінці червня – почат-
ку липня з ґрунту з'являються дорослі комахи. які, якщо їм поща-
стить, знайдуть собі величезне поле квітучого соняшника.

Коли сильфієвий довгоносик з'явився в Україні? Ще в кінці ми-
нулого століття в срср акліматизували сильфій пронизаноли-
стий – кормову та медоносну багаторічну рослину. можливо, що 
довгоносика-«головоріза» привезли разом з ії насінням. Або це 
сталося пізніше – вже в нинішньому тисячолітті. сильфій прони-
занолистий вирощують у рФ, Німеччині та Польщі, тому шкідник 
міг «перетнути кордон» як з Заходу, так і зі сходу.

Щоб зменшити популяцію цього шкідника, можна проводи-
ти обробку посівів соняшника пестицидами, але цей метод не 
завжди виправданий – є ризик потруїти бджіл. Але існує ще два 
метода без використання «хімії». Перший метод: збирати і зни-
щувати кошики соняшнику з яйцями/личинками довгоносика. 
Другий метод: дотримуватися сівозміни та повертати соняшник 
на те саме місце щонайменш через 3-4 роки.

Борними добривами цю проблему вирішити неможливо.

Олександр гончаров

Довгоносики– 
«головорізи»
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Десикація соняшнику та кукурудзи  
за допомогою агродронів!

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

саме тому у багатьох господарствах аграрії використову-
ють такий ефективний прийом як десикація посівів шляхом 
внесення таких препаратів як реглон та раундап. Це дає змогу 
прискорити дозрівання зерна, знизити його вологість та зара-
зом знищити бур’яни. Вже буквально за 12-14 днів після деси-
кації можна здійснювати комфортне збирання врожаю.

Однак дозволити собі внести препарати на посівах соняш-
нику та кукурудзи може порівняно незначна частка господарств. 
У нинішньому, досить забезпеченому вологою сезоні, рослини 
«вимахали» до висоти 2 м і більше. самохідні обприскувачі з 
високим кліренсом є далеко не у всіх, та й вони не завжди мо-
жуть допомогти. Тим більш на перезволоженому ґрунті.

-  У такому разі єдиним реальним рішенням для здійснен-
ня ефективної десикації рослин є використання аграрних 
дронів-обприскувачів. Для них не має значення ані висота по-
сівів, ані вологість поверхні ґрунту. Літаючі апарати, що руха-
ються заздалегідь запрограмованим маршрутом, без проблем 
якісно внесуть десикант на рослини, забезпечуючи усі переваги 
цього агрозаходу, - розповідає керівник компанії CROP Юрій 
Усатенко.

Компанія CROP вже впродовж кількох років займається на-
данням послуг з використанням сільськогосподарських дронів. 
Діапазон їх застосування постійно розширяються та вдоскона-
люється і сьогодні за багатьма параметрами літаючі обприску-
вачі нічим не поступаються наземним машинам.

- За робочу зміну один дрон з обсягом баку для робочого роз-
чину на 20 л обробляє до 180 гектарів. Застосування декількох 

безпілотних обприскувачів дає змогу десикувати посіви соняш-
нику, сої чи кукурудзи буквально за один день. Така продуктив-
ність є особливо важливою, оскільки для того, щоб десикант 
подіяв з максимальною ефективністю, необхідно обрати те-
плий осінній день, - пояснює Юрій Усатенко.

ми ж наголосимо на тому, що якість внесення робочого 
розчину за допомогою дронів може бути навіть вищою, аніж 
у разі застосування традиційних обприскувачів. Тут застосо-
вується технологія УмО – обприскування рослин краплями 
ультрамалого об’єму. Завдяки цьому діюча речовина набагато 
швидше та якісніше потрапляє всередину рослини, і препарат 
використовується майже зі 100-відсотковою ефективністю.

Це важливо в тому числі і при здійсненні десикації, адже 
для аграрія важливо підсушити не лише листя, стебла та про-
рослі бур’яни, але й знизити вологість зерна. Технологічно 
правильне десикування посівів кукурудзи дає змогу знизити 
її вологість в діапазоні від 4 до 8%. можна лише уявити, які ко-
шти в такому разі економляться на сушінні та транспортуванні 
зібраного зерна!

Тому багато чого тут залежить від дотримання технології 
внесення, якості препарату та, звісно ж, вибору дрона-обпри-
скувача та людей, які з ними працюють.

Компанія CROP використовує винятково дрони одного з 
найвідоміших світових 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 тестує 
на своїх дослідних полях така відома компанія, як «сингента», 
яка обрала дрони XAG після ретельного тестування усіх ключо-
вих характеристик цього обладнання.

Також в компанії CROP підібралася ефективна команда 
професіоналів, які з мінімальними витратами часу та ресурсів 
здатні забезпечити якісне обприскування посівів у будь-якому 
господарстві та допомогти фермеру.

- Тому, якщо у вас був негативний досвід обприскування по-
сівів з агродронами, то справа не в самій технології, а швид-
ше за все – у низькій якості апаратів, що використовувалися. 
З дронами XAG такого ніколи не трапиться, - пояснює Юрій 
Усатенко.

Тому компанія CROP запрошує усіх аграріїв,  
яким необхідно десикувати посіви, до співпраці.  

Разом ми досягнемо успіху!

Осінь – пора непередбачувана. Як би агрономи не пла-
нували поступове своєчасне збирання врожаю, виходить 
це вкрай рідко. Дощі, посівна озимих культур, проблеми з 
технікою, людський фактор – це все істотно зміщує реко-
мендовані строки збиральної кампанії кукурудзи, соняшнику 
та сої. І навіть тоді, коли люди та техніка готові до жнив, 
значна частина рослин може бути не готова до збирання: в 
одних зерно ще не дозріло, а в інших – настільки вологе, що 
збирати його економічно недоцільно. А ще є бур’яни…

A1
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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

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

Візок для транспортування сівалок від 6 до 18 рядних моделей 
Принцип дії: 
 - механічний або гідравлічний

Вантажопідйомність - від 3000 кг
гарантія - 12 місяців

капітальний ремонт 
сівалок, посівних комплексів, жаток,  
рУмів, культиваторів, глибокорозпушувачів  
з допомогою високоточного  
обладнання з ЧПК

- піскоструйна обробка;

- виготовлення та ремонт зношених деталей, 
вузлів та агрегатів;

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

ВиробництВо  
поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15www.forpolimer.com.ua 
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Компанія «Технобуд» надає послуги з проектування і виготовлення 
металоконструкцій, таких як ангари, склади, зерносховища, в тому числі 
і тентові конструкції. У даній області ми працюємо близько семи років, 
за цей час ми повністю модернізували виробництво для більшої ефек-
тивності та економії Ваших грошей!!! Крім збільшення темпу і продук-
тивності, для вашої зручності ми оптимізували наші пропозиції, умовно 
розділивши їх на три пакети:

1. «А МЕНІ Б ДЕШЕВШЕ» - для вас є пропозиція з б/в металу (ма-
теріал каркаса), обшивка: тент, профнастил або сендвіч-панелі ви-
користовуються нові!!!

2. «ВИгОТОВТЕ КОНСТРУКЦІЮ НА ВИРОБНИЦТВІ, А МИ САМІ 
ЗМОНТУЄМО» - без проблем виготовимо, пофарбуємо, відправи-
мо, надамо креслення і карту монтажу.

3. «МЕНІ Б ВСЕ З НОВОгО І ЯКІСНО» - якість буде у всіх трьох ви-
падках висока, але в цьому випадку металоконструкція обійдеться 
дорожче - адже новий метал у цьому році значно подорожчав.

ми виїжджаємо в усі міста і села України! Повністю укомплектовані 
всіма необхідними інструментами і технікою для монтажу конструкції у 
вас на території! У нас в команді 14 монтажників і кожен з них професіо-
нал своєї справи!

Працюємо строго за договором, з абсолютно будь-якою формою 
оплати, навіть бартером на зернові культури. Даємо гарантію на надій-
ність і лакофарбове покриття від 5 до 20 років!

проектування і будівництво 
металоконструкцій, складів, ангарів, навісів

► м. Харків (тентовий ангар для зерна, 1700 м²).
► м. Запоріжжя (тентовий ангар для свиней,  

2 шт. по 250 м², навіс для тракторів 400 м²).
► м. Дніпро (переносний автомийний комплекс, 

2 шт. по 400 м²).
► м. Черкаси (склад з сендвіч-панелей 3000 м²  

та чотири ангари з профнастилу).
► м. Київ (фабрика 5000 м²).
► м. Бердянськ (теплий ангар для ремонту 

спецтехніки, 200 м²).
► м. Інгулець (ангари для техніки і зерна, 1500 м²).
► м. Чернівці (магазин 600 м², 2 шт.).
► м. Лиман, Донецька обл. (магазин 400 м²).
► Миколаївська обл. (тентовий ангар  

для комбайна і зерна, 600 м²)

Також наші роботи ви можете побачити на сайті,  
на каналі Youtube та у соціальних мережах
tehnostroj.com.ua

A1

НАМИ ВСТАНОВЛЕНО ПОНАД ПІВТОРИ ТИСЯЧІ АНгАРІВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ

(095) 625-70-09 — Віталій
(066) 666-27-18 — Павло
Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Київ

Хлопці молодці, колосальна робота, 
зробили все на два тижні раніше 
обумовлених термінів.

ПП «Росток», м. Черкаси
Замовив у компанії «Технобуд» фабрику  
на 5 тисяч кв.м. Побудували за три місяці. 
Дуже задоволений результатом.

Компанія «СЛ Трейд», м. Київ
Побудували мені тентовий склад 80х40 м. 
Дуже комунікабельна і злагоджена 
команда, грамотний підхід до організації 
робочого процесу. Зібрали за місяць,  
я дуже задоволений результатом

ФОП Грігораж, м. Інгулець
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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 комп’ютером, 
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»

A1
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В Україні зростає попит на нові мобільні зерносушарки  
Phoenix (Фенікс), розраховані на продуктивність сушіння  
від 100 до 600 тонн зерна кукурудзи на добу.

Практично усі власники невели
ких та середніх господарств прагнуть 
налагодити власну післязбиральну 
доробку та зберігання врожаю. Пере-
ваги такого підходу очевидні, окрім зруч-
ності це також можливість істотно підви-
щити рентабельність агровиробництва. 
Однак вибрати підходящу зерносушарку 
не дуже просто, оскільки таке обладнан-
ня має досить значну вартість і до нього 
висуваються підвищені вимоги в плані 
якості та продуктивності роботи.

Вінницька компанія Phoenix (Фе
нікс) Technology належить до категорії 
тих активних вітчизняних підприємств, 
які створюються командою однодумців 
і розвиваються без жодних преферен-
цій, передусім завдяки якості роботи та 
небайдужому ставленню до клієнтів. Її 
співзасновники – брати Богдан та Леонід 
Панчуки – свого часу створили відому 
компанію з продажу та обслуговуван-
ня зерносушарок «Він-Агро», а сьогодні 
зробили вагомий крок вперед, створив-
ши виробництво абсолютно нових суша-
рок Phoenix (Фенікс).

— Ми вже понад 10 років працюємо 
на ринку зернових сушарок. Починали 
свою роботу з імпорту нового та вжи-
ваного обладнання з США, Канади, Італії 
та інших країн світу. Відповідно, тісно 
спілкуємося з нашими клієнтами — фер-
мерами, для яких ми привозимо та об-
слуговуємо сушарки. З часом прийшло 
розуміння того, чого дійсно потребують 
власники невеликих та середніх госпо-
дарств, і ми вирішили створити власну 
лінійку зернових сушарок Phoenix (Фенікс), 

— розповідає Богдан Панчук, співзаснов-
ник компанії Phoenix Technology.

За словами Богдана Панчука, впро-
довж десятиріччя 

активної робо ти 
на ринку, фа хів-
ці компанії бук-

вально ро-
зі бра ли 

по гвинтику десятки та сотні сушарок 
різних виробників, що приходили з-за 
кордону. Це 13 різних типів обладнання – 
шахтних, мобільних, потокових, коротше 
кажучи, усіх видів, конструкція яких була 
детально проаналізована на підприєм-
стві. Виходячи з цього, сама собою заро-
дилася ідея створити оптимальну модель 
сушарки для українського фермера, який 
обробляє від кількох сотень до кількох 
тисяч гектарів. Це повинні були бути 
надійні, зручні та економічні агрегати, 
котрі б забезпечували безперебійне якіс-
не сушіння до 500600 т зерна на добу.

— За основу ми взяли конструкцію 
класичної мобільної сушарки, оскільки 
це дійсно оптимальний варіант для 
більшості вітчизняних господарств. Не 
потрібно жодних дозволів, паперової тя-
ганини, будівництва фундаментів тощо. 
Агрегат має колісну базу, на якій його 
зручно доставити у потрібну точку чи 
в разі потреби перемістити. Сушарка 
підключається, наприклад, до ємностей 
зі зрідженим газом – і все, можна працю-
вати, - пояснює Богдан Станіславович.

Сьогодні до лінійки Phoenix (Фенікс) 
входять моделі, продуктивністю 100, 
200, 300, 500 і навіть 600 т кукурудзи на 
добу при розрахунку зняття вологи з 24 
до 14%. Це цілковито автоматизовані 
агрегати, які не потребують додатко
вих працівників для обслуговування 
і можуть працювати майже повністю 
в автоматичному режимі.

— Одним з наших головних завдань 
при створенні сушарок Phoenix (Фенікс) 
був пошук оптимального співвідношен-
ня між ціною та якістю обладнання. Тут 
використано найкращий український ме-
тал, а усі ключові елементи конструкції 
виготовлені відомими світовими вироб-
никами. Тут стоять німецькі електро-
двигуни ABB, італійські привідні редукто-
ри Motovario, частотний перетворювач 
Schneider, обладнання Siemens та інших 
найвідоміших брендів. При цьому нам 
вдалося досягти ідеальної якості вироб-
ництва у себе на підприємстві завдяки 
багаторічному досвіду роботи з зерно-
сушильним обладнанням – це і організа-
ція процесів, і сучасне обладнання, і най-
кращі вітчизняні фахівці. Тому ми більш 

ніж впевнені у якості наших агрегатів, 
- стверджує Богдан Панчук.

Зернові сушарки Phoenix (Фенікс) 
оснащені високо розміщеним бункером 
для вологого зерна з датчиками рівня, 
що дозволяє рівномірно накопичувати 
масу та контролювати її завантаження. 
При цьому не потрібен верхній шнек. Усі 
решета виконані з нержавіючої сталі, а 
рухомі механізми базуються на надійних 
підшипникових вузлах. Конструкторам 
Phoenix Technology вдалося досягти оп-
тимальних габаритів сушарок, викори-
ставши чотири зернові колони, товщи-
ною 300 мм. Це забезпечило ще більш 
якісне та рівномірне нагрівання зерна.

Важливо, що, досягнувши якості 
сушарок на рівні відомих світових ви-
робників, Phoenix (Фенікс) Technology, 
завдяки тому, що агрегати виробляються 
в Україні, має змогу пропонувати ціну, 
нижчу в середньому на 25%.

— При цьому ми забезпечуємо 3-річ-
ну гарантію на наші сушарки, оскільки 
цілковито упевнені у їх надійності та ви-
сокій ефективності. До того ж у нас є дві 
постійні сервісні бригади, котрі обслуго-
вують наше обладнання по всій Україні. За 
потреби ми можемо залучати додатко-
вих сервісних інженерів, - наголошує Бог-
дан Станіславович.

Зазначимо, що від замовлення до 
виготовлення сушарки Phoenix (Фенікс) 
проходить від 30 до 60 днів. При цьо-
му виробник обов’язково здійснює 
усі пуско-налагоджувальні роботи та 
провадить навчання працівників ком-
панії-клієнта.

Відділ продажу: 097 6229957 — Панчук Богдан Станіславович
phoenixtov@gmail.com

ЯК ВиБраТи ОПТимаЛЬНУ 
фЕрмЕрСЬКУ СУшарКУ

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:

A1
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Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

A1

ТМ                   КОТКИ

Рама з конструкційної  
сталі 09Г2С
Ножі глибиною 100 мм, 
пружинна сталь 65Г 
термооброблена
Двохрядні поворотні 
підшипники

Барабани 470-520 мм
Посилена рама зі сталі 
09Г2С
Маса до 3000 кг

Посилені стійки  
товщиною металу 9 мм

Італійські підшипники SKF

Набірне колесо із литими термо-
обробленими зубами обтічної 
форми - не пошкоджує рослини.

Аерація ґрунту

Збиття кірки до 6 см

КОТКИ - ПОДРІБНЮВАЧІ

КОТКИ ККШ та КЗК

РОТАЦІЙНІ БОРОНИ
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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!

A1

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ

ТМБОРОНИ

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ ДОСТАВКА

Масивна зварна рама  
з конструкційної сталі 09Г2С

Модельний ряд під трактори  
від 150 до 400 к.с.

Основне й допоміжне розпушення 
за рахунок долот та підрізних крил

Захист стійок від пошкоджень  
з використанням зривних болтів

Опційне комплектування  
опорними колесами

Механічний або гідравлічний при-
від барабанів за бажанням клієнта

ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ

ТМ

РАМА
- конструкційна сталь 09Г2С;
- труба 200/200/8 мм;
- посилення внутрішніми сотами.

РОБОЧІ ОРГАНИ 
- ресорна сталь 60С2А;
- термообробка.

ФУНКЦІЇ
- вирівнювання поля 
- руйнація ґрунтової кірки
- закриття вологи
- перекриття шлейфів до 2 см
- розкладання за 30 секунд
- транспортні ремені в комплекті       
- під трактори від 100 к.с.
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зАконодАвство

Останнім часом жителі міст, сіл, селищ все більше задаються 
питанням, чи стосується їх вимога законодавця щодо оформ-
лення права власності на земельну ділянку до 1 січня 2025 
року на земельні ділянки, якими вони користуються для об-
слуговування будинку.
Закон України «Про виділення в натурі (на місцевості) земель-
них ділянок власникам земельних часток (паїв)» є спеціаль-
ним законом, що регулює правовідносини саме щодо паїв, тож 
вимогу оформлення права власності на земельну ділянку, що 
знаходиться у користуванні власника нерухомого майна (зе-
мельна ділянка, що відноситься до земель житлової забудови) 
до 1 січня 2025 року, цей закон не містить.
Відповідно до статті 377 Цивільного кодексу до особи, яка 
набула право власності на житловий будинок (крім багато-
квартирного), будівлю або споруду, переходить право влас-
ності, право користування на земельну ділянку, на якій вони 
розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на 
умовах, установлених для попереднього землевласника (зем-
лекористувача).
Отже, якщо будівля придбана давно, коли кадастровий номер 
земельної ділянки не був суттєвою умовою правочину, а відтак 
нотаріус міг посвідчувати такі правочини, то згідно до ст. 377 
Цивільного кодексу, до нового власника будівлі перейшло і 
право користування такою земельною ділянкою.

Земельним кодексом України передбачено,  
що громадяни України набувають права 
власності на земельні ділянки на підставі:

а)  придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, 
міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б)  безоплатної передачі з земель державної і комунальної 
власності;

в)  приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм 
у користування;

г) прийняття спадщини;
ґ)  виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної 

частки (паю).

Земельним кодексом також визначено, що громадянам Украї-
ни за рішенням органів виконавчої влади або органів міс-
цевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у 
власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених 
цим Кодексом.

Тож, такий користувач земельної ділянки не може вважатися 
таким, що відмовився від одержання земельної ділянки для 
обслуговування житлового будинку.
Але це не означає, що і не потрібно оформлювати право влас-
ності на такі земельні ділянки, адже окрім норм земельного 
законодавства у нас ще є і податкове законодавство, норм 
якого необхідно дотримуватись.
Відповідно до статті 206 Земельного кодексу використання 
землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна 
ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.
Податковий кодекс України визначає, що земельний податок – 
це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землеко-
ристувачів, а плата за землю – це обов’язковий платіж у складі 
податку на майно, що справляється у формі земельного податку 
або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної  
власності.
Контролюючий орган проводить нарахування податкових зо-
бов’язань з плати за землю індивідуально для кожної фізичної 
особи, окремої земельної ділянки на підставі даних Держав-
ного земельного кадастру.
Звісно, до Державного земельного кадастру така інформація 
може бути внесена лише після формування земельної ділянки 
та присвоєння їй кадастрового номеру.
Але, знову ж таки, це не означає, що можна нехтувати вимога-
ми контролюючих органів, допоки земельна ділянка не внесе-
на до Державного земельного кадастру, тобто не оформлено 
належним чином право користування нею.
Адже Земельний кодекс України також передбачає від-
повідальність за порушення норм земельного законодавства, 
серед яких і приховування від обліку і реєстрації та перекру-
чення даних про стан земель, розміри та кількість земельних 
ділянок, і ухилення від державної реєстрації земельних діля-
нок та подання недостовірної інформації щодо них.
громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністратив-
ну або кримінальну відповідальність відповідно до законодав-
ства за такі порушення.
Наразі, відсутнє поширення такої практики притягнення до 
відповідальності за неоформлення земельної ділянки для об-
слуговування житлового будинку, але, на мою думку, не слід 
зволікати, адже податки на землю – це джерело доходів кож-
ної громади.

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

св. №000339 від 15.05.19 р.

ОфОрмлюВуВати чи не ОфОрмлюВати  
право власності на земельну ділянку  
для обслуговування житлового будинку
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Об’єм: 2 умов. друк. арк. Підписано до друку: 06.10.2021 р.

Рекламні матеріали друкуються зі знаком A1 . Відповідальність за достовірність  
і точність інформації та реклами несуть автори і рекламодавці.

Свідоцтва ПЛ № 1266-523 Р від 30.10.18, ДП № 2225-963 Р від 24.10.18, ХК № 
2225-966 Р від 25.10.18, ХС № 777/428 Р від 22.10.18, ЖТ № 324/701 Р від 23.10.18, 
ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, ЗЗ № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 
22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р 

від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІН. ДОБРИВ У БІГ-БЕГАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ ДО 7 т. 066 326 48 23
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