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Шини та камери 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086
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БЕЗКОШТОВНО розміщуй та продавай свій товар на сайті:   AGROONE.INFO   т.:(067) 513-20-35

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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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 3250 п.о.
НС Х 195 107-110 50 екстра 3250 п.о.
ЗЛАТІБОР 106-110 50 екстра 3400 п.о.
НС-Х-6045* 111-114 58 стандарт 2520 п.о.
НС ИМІСАН* 110-112 55 стандарт 2520 п.о.
НС ТАУРУС* 109-113 57 стандарт 2520 п.о.
НС Х 6749** 102-105 55 екстра 2680 п.о.
НС Х 7917** 108-111 52 екстра 3500 п.о.
НС Х 8005** 104-106 57 екстра 3500 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
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*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
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НАПРЯМКИ І ІНСТРУМЕНТИ СЕЛЕКЦІЇ
LABOULET займається селекційно-генетичними програма-

ми за 7 напрямками: Соняшник, Кукурудза, Льон олійний, Го-
рох/Вика, Кормові пасовищні і газонні трави, Рицина, Лунарія. 
Для всіх програм і всієї зародкової плазми, LABOULET пра-
цює за загальноприйнятими методами з високою підтримкою 
аналітичних інструментів (газової хроматографії, LC-MS, NIRS, 
ЯМР, стійкості до НБР..) і передових біотехнологій (біохімічні та 
молекулярні маркери, tilling, q- і RT-PCR, RNA-seq, північний і 
південний блот, GUS фарбування, РНК-інтерференція, виділен-
ня незрілої культури ембріонів, гапло-диплоїдизація). Все це 
робить швидкі та успішні селекційні програми, особливо на 
толерантність до абіотичного стресу, на агро-екологічні умови, 
що впливають на характеристику і спектр конкретних параме-
трів, заданих селекціонером та очікуваних для виробничників.

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ КОМПАНІЇ

соняшник
Орієнтовані на високу врожайність, ранньостиглість, вміст 

олії та стійкість до хвороб з: 
• Стійкістю до гербіцидів групи ІМІ 
• Високо і дуже високоолеїнові 
• Білого і смугастого соняшнику (+ІМІ / +ВО)

кУкУРУДЗА
Орієнтована на ранню зародкову плазму, наша програма 

виводить найкращі гібриди світу, що дозволяють піти далі на 
північ для виробництва кукурудзи, а також створювати нові 
гібриди подвійного значення для зерна.

ЛЬон
Спеціалізуючись довготривалий час, LABOULET розводить 

коричневі і золотисто-жовті сорти льону, які досягають 70% лі-
нолевої олії (Omega 3). Чітке забарвлення і сикативне масло 
також є частиною нашої селекційної роботи, щоб побудувати 
нові горизонти для льону в промисловості. Компанія реєструє 
зимуючий льон.

ГоРоХ
Створення високоврожайних і стійких до хвороб та умов 

протеїнового зеленого і жовтого гороху для весняного та осін-
нього посіву. Впровадження нової технології фотоперіодично-
го управління рослиною в комплексі з високою стійкістю до 
морозу дає можливість фермерам використання в осінній по-
сів в континентальних умовах. Це нові горизонти для гороху, 
що забезпечують населення білком, ґрунт азотом і врешт для 
втілення гарних сівозмін.

Культура Гібрид/сорт Напрямок Група стиглості Олійність, % Олеїнової  
кислоти, %

Потенціал  
врожайності, до т/га

Со
ня

ш
ни

к

СПРИНГБОКС (LST 121 ТС) Класичні Середньоранній 48-50 5,2
ЛС САНПРАЙЗ (L 16-06 С) Класичні Середньоранній 49-50 5,5
МУЗИКАЛ (LST13-04 С) Класичні Середньоранній 48-50 5,4
ЛС МАГИСТРАЛ (L17-01 С) Класичні Середньостиглий 48-50 5,5
ЛС ГЕНТУ (L 14-12 S) Класичні Середньоранній 49-52 5,2
ВАЛЛАБІ (LST126TI) Евро-Лайтінг Середньостиглий 51-52 5,0
ЛСТ907 (ОЛІВАЛ) Класичні олеїнові Середньоранній 52-53 до 88 5,0
ЛС КАРАКАЛ (L14-02 ТО) Класичні олеїнові Середньоранній 48-51 до 88 5,0
ЖИРАЛ* (OL555) Класичні олеїнові Середньоранній 49-50 до 88 5,0
ОЛІБЕРД (LST- 904) Класичні олеїнові Середньоранній 52-53 до 88 5,0
СІБЕРД (LST-908) Класичні олеїнові Середньоранній 48-49 до 88 5,2
ЧЕРРІ (L 13-20ОІ) Євролайтнінг Середньоранній 48-51 до 88 5,0
ЛС КІВИ (L 15-13 IS) Євролайтнінг Середньоранній 49-51 5,5
ТВІТІ (L 13-22 IS) Євролайтнінг Середньоранній 48-49 5,2
СПАЙСИ (L 13-Ю І) Євролайтнінг Середньоранній 50-51 5,2
ЛС РАГБИ (L 15-15 І) Євролайтнінг Середньоранній 50-51 5,5

Ку
ку

ру
дз

а

ЗЕТА115С Простий Ультраранньостиглий ФАО 120 10
ЗЕТА 140С Простий Ультраранньостиглий ФАО 140 11
БЕАНІЯ 3-х лінійний Ранньостиглий ФАО 160 12
ЛАЗУЛІЯ 3-х лінійний Ранньостиглий ФАО 180 14
ЦІТРИНІЯ 3-х лінійний Середньоранній ФАО 220 15
ЦИРКОНІЯ 3-х лінійний Середньоранній ФАО 260 15
ТІРНАВІЯ 3-х лінійний Середньоранній ФАО 280 15
РУДІЛІЯ 3-х лінійний Середньостиглий ФАО 310 15
РОДОНІЯ 3-х лінійний Середньостиглий ФАО 360 18
СЕРБІЛІЯ Простий Середньопізній ФАО 450 19

Льон
ГАЛААД Ярий Ранньостиглий 45,6 2,2
КАОЛІН Ярий Ранньостиглий 44,8 2,5
АЛЬПАЖ Зимуючий На стадії реєстрації

Горох
АЛБУМ Ярий Середньоранній 6,5
ВЕРБАЛ Ярий Середньопізній 6,4
БАЛКАН Зимуючий На стадії реєстрації

laboulet.ua  •  +380 67 409 5672  •  infolaboulet@gmail.com

Французьке насіння від виробника
LABOULET SEMENCES — міцна 

сімейна фірма, створена 135 років 
тому Ернестом ЛАБУЛЕ у Франції (м. 
Ерен, Пікардія), основною діяльністю 
якої було виробництво насіння коню-
шини. На сьогоднішній день виробни-
цтво насіння зросло та урізноманіт-
нилось завдяки успішному пошуку 
нових ринків збуту і сфер використан-
ня продукції, і цим самим осягнувши 
повний і конкурентний перелік основ-
них сільськогосподарських культур.

A1
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Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб 

ТЕхНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАх
Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

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

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

Культури Фази застосування Препарат Норма витрат 
препарату

Вартість однієї 
обробки

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

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

Стимпо Зернові  
Колосові 20 мл/га 60 грн/га

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

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

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

Регоплант  
Зернобобові 50 мл/га 90 грн/га

A1
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ:

• селекція і вирощування високоврожайних гі-
бридів соняшнику і кукурудзи;

• доопрацювання насіння високоврожайних гі-
бридів соняшнику, кукурудзи, на власному  су-
часному заводі що знаходиться в Молдові та на 
заводах наших партнерів в Україні.

• продаж високопродуктивного посівного ма-
теріалу з високим потенціалом на території 
України та за її межами.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ:

• селекція і вирощування високоврожайних гі-
бридів соняшнику і кукурудзи;

• доопрацювання насіння високоврожайних гі-
бридів соняшнику, кукурудзи на власному су-
часному заводі, що знаходиться в Молдові, та 
на заводах наших партнерів в Україні.

• продаж високопродуктивного посівного 
матеріалу з високим потенціалом на тери-
торії України та за її межами.

У власності компанії ТОВ «Акпадон-Агро» – завод 
з  доопрацювання насіння, оснащений сучасним 
обладнанням датської фірми СIMBRIA HEID GmbH, 
на якому допрацьовують насіння відповідно до ви-
мог Державного стандарту України.
Кваліфіковані фахівці агрофірми консультують 
аграріїв з питань підбору гібридів, умов сівозмі-
ни, технологій вирощування сільгоспкультур (кла-
сична, технологія Експрес, технологія Clearfield): 
від  підготовки ґрунту до збору врожаю, з огляду 
на кліматичні зони вирощування та склад ґрунту.
Високоякісне насіння в поєднанні з ефективними 
агротехнологіями – шлях до якісно нового рівня 
сільського господарства!

ВИСОКА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ!

ПЕРЕВАГИ:
• Висока якість посівного матеріалу
• Сертифікована продукція
• Доставка по всій Україні

akpadon-agro.com.ua • akpadonagro@gmail.com • 38 (067) 005-88-11

Найменування гібридів Репродукція Період вегетації, днів Од.вим. 
(фасування)

Ціна кінцева, грн.  
за од. без ПДВ

НАСІННЯ  СОНЯШНИКА
гібрид для технології Express

Азимут Express F1 104-109 п.о. 2360
гібрид для технології Clearfield

Катерина Clearfield F1 110-115 п.о. 2320

НАСІННЯ  КУКУРУДЗИ
Кодекса  
селекція Maisadour Semences

F1

ФАО 190

п.о.

1360

НУР ФАО 170 750
Кремінь 200 CB ФАО 210 680
ДБ Хотин ФАО 280 930
Моніка ФАО 320 1500

ТОВ «Акпадон-Агро» – український  
виробник насіннєвого матеріалу, 

який пропонує аграріям купити насіння соняшника  
та кукурудзи високої якості за вигідною ціною

A1
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Результати щодо врожаю зернових колосових та ріпаку 
(соняшник, кукурудза – дещо пізніше) досить непогані, 
навіть хороші. Тому Україна буде з врожаєм пшениці та 
ячменю, що дуже добре. Прогнози мої справдилися і, по-
при метеорологічні негаразди, незважаючи на помилки 
у технологіях, сільгоспвиробники мають досить високий 
врожай озимої пшениці, хороший врожай ячменю озимо-
го і досить прийнятний - ячменю ярого.
Констатую, що наші аграрії дуже швидко провели заходи 

щодо утримання вологи у ґрунті, адже це є необхідним 
і важливим. Поки ще вода є у горизонтах на глибині до 
1-1.5 м, однак це, на жаль, ненадовго.
У мене наразі тривогу викликає спалювання стерні, яке 
цього року побило усі десятирічні рекорди. Південна 
частина України у вогні кожного дня, але якщо цей при-
йом у регіонах з достатнім зволоженням та за великої 
кількості залишеної на полях соломи є деяким чином 
прийнятним, то на Півдні України це є дуже ризикова-

ОСІНЬ 2021 РОКУ НА ПОРОЗІ.  
НУ А АГРАРНИЙ РІК РОЗПОЧНЕТЬСЯ З СЕРЕДИНИ ВЕРЕСНЯ, 

ТОМУ ГОТУЄМОСЯ ДО ПОСІВНОЇ
Бабаянц Ольга, докторка біол. наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології та ентомології  

Селекційно-генетичного інституту – НЦНС, дійсна членкиня національної спілки журналістів України,  
тележурналістка, незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів.

Кожного року з середини серпня аграрії у пошуку. Ро-
боти вкрай багато – реалізація отриманого врожаю 
зернових колосових, турботи про ціну та рівень рен-
табельності свого виробництва, очікування прийнят-
них та високих врожаїв соняшнику, кукурудзи тощо. 
А на порозі вже наступний біологічний рік з пошуком 
високоякісного насіннєвого матеріалу ріпаку, ячменю 
та пшениці, з підготовкою ґрунту під сівбу, з підбором 
попередників та агротехнологій…

Саме зараз, аби не запізнитися, хочу проаналізувати 
рік минулий та надати аграріям поради до посіву під 
врожай 2021-2022 року.

ТОВ «Агро-Техно-Сервіс»
(04567) 7-15-01  •  (067) 505-55-18  •  (067) 460-09-20   •   www.ats-phm.net.ua

ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ КАС, РКД ТА АМІАЧНОЇ ВОДИ, ОРАНКИ, ДИСКУВАННЯ

FAST
Агрегат  
для внесення  
рідких добрив 

Ціни на внесення рідких добрив  
трактор + аплікатор, з ПДВ

Послуга < 1000 га >1000 га

КАС/РКД/АВ 520 грн./га 490 грн./га

Ціни з оранки та дискування, з ПДВ

Оранка 720 грн./га

Дискування (до 8 см) 420 грн./га

+38 (097) 44 66 867 
Кондратенко Анна annkondrat93@gmail.com

+38 (067) 505 55 18 
Коршак Олександр a.korshak@gmail.com

+38 (067) 460 09 80 
Ткаченко Валентин valtkachenko@ukr.net
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ним. Вогонь дуже швидко розповсюджується і призво-
дить до загибелі усіх корисних бактерій та мікроміцетів 
і міксоміцетів. Страждатимуть також птахи, адже можуть 
потрапити у вогнища.
У порівнянні з роками 2012–2015 і теперішніми, змінився 
підхід до розуміння попередників. На жаль, парові поля 
будуть у незначній кількості, ба більше, попередниками 
будуть, головним чином, соняшник, кукурудза, дуже мало 
заплановано бобових культур. Тому хочу нагадати, що 
є такі чудові культури, як коріандр, льон, гірчиця тощо. 
Стерньові попередники також будуть використані, та цьо-
го року можливо це буде у позитиві, так як не маємо ша-
леної посухи. Є позитивом те, що з року в рік аграрії все 
більше використовують деструктори лігніну та целюлози, 
адже завдяки цьому стерньові попередники стають до-
сить технологічними і корисними, так як знімається ток-
сичне навантаження від соломи. До 50% колосових сіяти-
муть по соняшнику, що теж потребує особливого підходу. 
Також треба бути обережними щодо сидератів після зби-
рання озимих зернових культур та ріпаку, аби не потра-
пити у неприємну пригоду.
Важливими для отримання врожаю є заходи щодо вне-
сення основних добрив. Хочу нагадати, що під час основ-
ної культивації чи дискування (у залежності від вибору 
господарем технології) восени є необхідність внесення 
фосфору та калію, так як саме ці елементи впливають 
на початкові фази розвитку рослин, підсилюють осін-
нє кущення та сприяють осінньому накопиченню цукрів 
для кращої перезимівлі. Заробка у ґрунт амофосу (що є 
найбільш прийнятним) на глибину 18-20 см надасть мож-
ливість, за наявності вологи, отримати повноцінні і друж-
ні сходи. Нітрогену восени вносити достатньо третину від 
норми, останню кількість розподіляють на весну. Пере-
дозування нітрогену в осінній час, особливо у південній 
частині України, може призвести до розм’якшення тка-
нин прикореневої зони рослини, прискорення росту, що 
призведе до вилягання та до загибелі від навіть незнач-
ного морозу. Норми добрив підбирають з урахуванням 
рівня врожайності, яку планується отримати, та складу 
рухливих форм поживних речовин у ґрунті.

Стосовно строків сівби, найбільш бажано сіяти 
в оптимальні для певної зони вирощування, од-
нак, якщо буде достатньо вологи, тоді можли-
во висівати насіння у межах південних регіонів, 
починаючи з 25 вересня до 5 жовтня для озимої 
пшениці та з 5 до 25 жовтня для ячменю або, при 
сухості, терміни сівби відстроковуються. Рання 
сівба цього року може спровокувати накопичення 
ґрунтових шкідників та розвиток вірусних хво-
роб, а пізня може призвести до зниження рівня 
толерантності проростків до морозів.

Нагадую, що дуже важливим буде обов’язкове проведен-
ня фітоекспертизи насіння, адже фітосанітарні прийоми 
є обов’язковими для успіху вирощування пшениці та яч-
меню. Першочергово необхідно придбати та підготувати 
до посіву насіннєвий матеріал. Фітосанітарна експерти-
за зразків насіння озимих пшениці та ячменю, що про-
водиться у відділі фітопатології та ентомології Селек-
ційно-генетичного інституту або ж у інших установах, є 
обов’язковою. Адже саме завдяки отриманню характери-
стики тієї чи іншої партії зерна, можливо підібрати систе-
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му передпосівної підготовки, яка має 
складатися з фунгіциду, інсектициду 
і регулятора росту. Щодо приємного, 
попереджаю, що цього року суттєвої 
проблеми щодо наявності сажкової 
інфекції на насінні озимої пшени-
ці не буде. Сажка на насінні ячменю 
виявлялася у 5% випадків та більше, 
можливо й не буде. Насіння пшениці 
заспорене збудниками твердої саж-
ки у 1–2% зразків. Рівень заспорен-
ня від 0.01 до 0.2%, але ж відомо, що 
наявність навіть 0.01% сажки може 
призвести до отримання 5-7% сажки 
у майбутньому врожаї. Вибір фунгі-
цидного, інсектицидного протруй-
ника необхідно враховувати за його 
ефективності щодо сажкової інфекції 
(має бути 100% ефективність). Насін-
ня озимої пшениці також у 70% має 
інфікованість збудником т.зв. «чорно-
го зародку» - альтернарією (Alternaria 

spp.), 15% насіння інфіковане групою 
грибів роду Фузаріум з рівнем від 
0.05 до 5.6%. Щодо фузаріїв, треба 
бути обережними, так як фузаріїв 

може бути по нулях або від 0.5 до 15% 
у 1 кг. Нечасто, з рівнем 2-15% виділя-
ються збудники пліснявіння насіння. 
Насіння ячменю озимого уражене 
збудниками темно-бурого гельмінто-
споріозу (Bipolaris sorokiniana) - най-
більш небезпечним патогеном на 
рівні 5-45% зараження у 25% зразків. 
Цього року на насінні пшениці озимої 
до 7–14% діагностуємо збудники бак-
теріозів, що є важливим показником 
щодо якості насіння.
Якщо буде нагальна необхідність 
у ранніх та надранніх посівах, на-
сіння (незалежно від попередника) 
обов’язково захищають комплексним 
фунго-інсектицидним протруйником 
або складають суміш інсектициду та 
фунгіциду. Це надасть можливості 
уникнути пошкоджень ґрунтовими 
шкідниками (хлібним туруном, дро-
тяниками, совкою) та за появи віро-
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форної попелиці зменшить ризик розвитку вірусу жовтої 
карликовості ячменю (ВЖКЯ). Насіння для оптимального 
терміну сівби на парах можливо протруювати як інсек-
тицидом та фунгіцидом, так і обмежитися використан-
ням фунгіциду. Однак, за умов теплої осені можливим 
буде пізній або розірваний у часі літ попелиць, цикадок 
та злакових мух. У такому випадку застосування інсек-
тицидної групи протруйника гарантуватиме уникнення 
пошкоджень від цих шкідників. Якщо сіятимуть по стер-
ньових попередниках або по соняшнику, суміш фунго-ін-
сектициду є необхідністю, особливо на полях, де є за-
паси совки, дротяників і, звичайно, хлібного туруна. За 
даними фітоекспертизи полів кількість шкідників на цих 
попередниках варіює від середньої до значної. Насіння 
для пізніх строків посіву обов’язково обробляти найбільш 
ефективними проти сажкових фунгіцидами. За умов хо-
лодної осені (зниження температури до 5-10ºС) сажкова 
інфекція розвивається дуже швидко і випадіння сходів 
будуть значні. За необхідне цього року вважаю рекомен-
дувати до протруйнику додавати рістрегулюючі речови-
ни, які сприятимуть розвитку саме кореневої системи пе-
ред листковою масою, що створить комфортні умови для 
початку розвитку рослин та сприятиме більш стабільній 
перезимівлі.

Вибір протруйника серед величезної кількості 
зареєстрованих препаратів є складним і від-
повідальним. Я маю можливість навести перелік 
тих препаратів, які мають дійсно дуже високу 
ефективність і пролонгованість дії.

Для успішності посіву для зернових колосових культур 
важливим є показник глибини посіву та норми висіву на-
сіння. Досвід показує, що найбільш прийнятним є заробка 
насіння на глибину від 2.5 до 4.5 см. Глибина посіву біль-
ше за 6 см призводить до погіршення енергії проростання 
та деформації проростка, особливо у разі недостатнього 
вологозабезпечення. Також нагадаю, що глибина посіву 
більше 6 см призведе до зменшення кущення на 5-7 сте-
бел. Коренева система також розвивається найбільш ін-
тенсивно за глибини посіву 3-4 см. Щодо норми висіву на-
сіння пшениці озимої, обов’язково враховується фізіологія 

со р ту, що висівається. Сорти з високим індексом кущення, 
наприклад Княгиня Ольга, Пані Оля, хліб Аріїв, ОСПІ пріор, 
Баядера, Гефест, потребують норми висіву у межах 1,5- 
2 млн схожих насінин на га. Ці сорти можуть формувати 
до 25-40 стебел, з них третина й більше є продуктивними. 
Для інших сортів норма може бути збільшена у залеж-
ності від рекомендацій селекціонерів.
Щодо голозерного ячменю озимого, посів у південних 
регіонах повинен тривати з 1-5 жовтня до 18-25 жовтня. 
Якщо у ці строки господарство не вкладається з завер-
шенням посіву, можливо зупинитися та досівати вже піс-
ля 20 листопада і, за сприятливих погодних умов, до 10 

грудня. Система внесення добрив аналогічна пшеничній, 
можливе збільшення норм на третину. Ячмінь має най-
більш фізіологічно слабку кореневу систему, тому надто 
важливим є створити умови для її зміцнення. Тому до 
протруйнику обов’язково додаються рістрегулюючі речо-
вини, бажано використовувати Атонік Плюс (н.в. 0.25 л/т), 
Хелафіт (н.в. 1,0 л/т). З фунгіцидних протруйників виби-
раємо з найбільшою ефективністю та найменшою фіто-
токсичністю.
Норма висіву у середньому коливається від 1,0 до 1.5 млн 
схожих насінин на га. У такому випадку формуються більш 
потужні розкущені рослини.

Восени обов’язковим є контроль бур’янів на по-
сівах пшениці та ячменю. Саме восени культурні 
рослини та бур’яни конкурують за елементи жив-
лення і з осені треба створювати комфорт для 
культури. Спектр гербіцидів значний, вибір буде 
залежати від спектру бур’янів на тому чи іншо-
му полі. Для ячменю з осені необхідно обробити 
посіви фунгіцидом, аби забрати основну части-
ну інфекції майбутніх плямистостей. Фунгіцид 
застосовуємо бюджетний, ефективний проти 
збудника темно-бурого гельмінтоспоріозу та ін-
ших патогенів.

Вважаю, що поради будуть корисними та своєчасними для 
аграріїв. У наступних публікаціях продовжимо розмову 
щодо захисту проростків та їх максимального збереження 
протягом зими.

БАжАю УспіХУ!
Завідувачка відділу фітопатології та ентомології СГІ-НЦНС, докторка біол.наук, с.н.с О.В. Бабаянц
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ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя

Компанія Dron Agronom, яка спеціалізується на таких послу-
гах, відпрацювала нинішній сезон на «відмінно», внісши препа-
рати на десятках тисяч гектарів полів своїх замовників. Сьогодні 
в компанії працює вже 5 виїзних бригад, котрі мають у своєму 
арсеналі спеціалізовані аграрні дрони XAG.

За денну зміну одна виїзна бригада з двома дронами якісно 
обробляє до 200 га посівів, причому завдяки дрібнодисперсним 

краплям, що застосовуються при ультрамалому обприскуванні, 
робочий розчин вноситься максимально ефективно. Препарат 
потрапляє не лише на верхню, але й на нижню частину листочків 
рослин. При цьому дрібні краплі набагато швидше потрапляють 
всередину рослин, забезпечуючи найвищу ефективність.

Таким чином, буквально впродовж однієї доби фахівці ком-
панії Dron Agronom можуть захистити до 1000 гектарів посівів 
озимих культур за допомогою безпілотників. Замовник надає 
лише препарати та воду – усі інші операції виконують фахівці 
Dron Agronom у присутності агронома господарства.

Таке технологічне рішення дає змогу внести усі необхідні 
препарати впродовж короткого періоду часу, незалежно від во-
логості ґрунту та інших негативних чинників, та бути впевненими 
в тому, що озимі культури увійдуть в зиму в оптимальному стані.

Компанія Dron Agronom: час потурбуватися про захист озимих
Осіння вегетація озимих пшениці, ячменю та ріпаку – надзвичайно відповідальна пора для агро-

нома. Адже в цей період закладається той фундамент міцності рослин, який дасть змогу їм нормаль-
но підготуватися до зими, пережити морози та якісно відновити весняну вегетацію.

Тому дуже важливо, щоб сходи рослин отримали необхідний захист від хвороб та комах-шкід-
ників, своєчасно були внесені регулятори росту та мікродобрива. Тим часом у жовтні-листопаді погод-
ні умови не завжди складаються вдало для того, щоб в поле можна було заїжджати колісною технікою.

Через це дедалі більшої популярності набуває технологія ультрамалого обприскування посівів 
за допомогою дронів-безпілотників.

dron-agronom.com
+38 (067) 832-12-03
dronagronom@gmail.com

A1
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ТЕМА НОМЕРА

 – У жодному разі не можна звертатися за придбанням нашої 
продукції до людей, котрі не є офіційними представниками 
«Глобино». Вони в принципі не мають жодних повноважень та 
можливості продавати поголів’я, вирощене на нашому свино-
комплексі. Тому уважно перевірте, з ким маєте справу, – радить  
Валерій Андрієвський.
Як пояснюють наші співрозмовники, якість поголів’я свиней за-
лежить від багатьох факторів. Перш за все це якісна генетика, су-
ворий контроль на виробництві та спеціальні умови догляду за 
тваринами. Тому по-справжньому якісні поросята, котрі досягають 
запланованої ваги в конкретний час і є цілковито здоровими, мо-
жуть бути вирощені лише на сучасному свинокомплексі виробни-
ка – ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс».
– Компанія «Глобино» тісно співпрацює із всесвітньовідомою 
компанією PIC, яка є одним з головних гравців на ринку гене-
тики свиней. Це супертехнологічне виробництво, повністю циф-
ровізоване, яке вдосконалюється вже впродовж багатьох років. 

Як придбати гарантовано якісний  
молодняк свиней генетики PIC?

Торгова марка «Глобино» не потребує жодної ре-
клами, оскільки її знає, мабуть, кожен українець 
за  високоякісною м’ясною продукцією. Втім, ви-
робництво ковбас та баликів – це лише частина 

«глобального» бізнесу компанії. Вона успішно займається 
рослинництвом, виробництвом молочної продукції, а та-
кож – вирощуванням елітного поголів’я свиней генетики 
PIC, і, в тому числі, реалізацією молодняка 3-порідного гі-
бриду на відгодівлю.
Звісна річ, що компанія ТОВ «НВП «Глобинський сви-
нокомплекс» є одним з лідерів ринку України, посідає 
провідні позиції у цьому сегменті та використовує лише 
найкраще обладнання та корми, а також найкращу гене-
тику. Тому поросят, вирощених на свинокомплексах «Гло-
бино», охоче купують фермери з усієї України.
Ситуація на ринку продажу поросят поки що бажає кра-
щого, а тому на ринку існують, скажімо так, «неофіційні» 
продавці, які прагнуть скористатися бездоганною репута-
цією компанії і пропонують генетику сумнівного поход-
ження, видаючи її за «Глобино».
Менеджери з продажу молодняка на відгодівлю Валерій 
Андрієвський та Олександр Яровий не один рік працю-
ють на цьому ринку, забезпечуючи постачання клієнтам 
продукції гарної якості, а саме – поросят, вирощених на 
свинокомплексі «Глобино».

Валерій Андрієвський Олександр Яровий

A1
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Відповідно, завдяки співпраці з PIC нам вдалося досягти дуже 
високого рівня якості генетики тварин, і, звісно ж, те, що про-
понують фальсифікатори, не йде у жодне порівняння з нею, –  
пояснює Олександр Яровий.
Поряд з цим не менш якісні виробничі умови реалізовані 
безпосередньо на свинокомплексі «Глобино», де   функціо-
нує майже два десятки європейського рівня тваринницьких 
приміщень, оснащених найсучаснішим обладнанням.
– Розробка раціонів, якість кормів, ветеринарний догляд, відбір 
молодняку – ці та інші процеси у нас поставлені на науково-біз-
несову основу, аби в принципі виключити саму ймовірність 
браку чи недоліків у роботі. Купуючи порося на відгодівлю з 
свинокомплекса «Глобино», ви маєте гарантію якості. Аби цьо-
го досягти, довелося пройти дуже непростий шлях, і ми пишає-
мося тим, що це вдалося. І наші клієнти завжди будуть впевнені 
у якості нашої продукції, – стверджують офіційні представники 
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Олександр Яровий  
та Валерій Андрієвський.

Рекомендуємо усім фермерам, котрі займаються 
вирощуванням свиней, дуже ретельно ставитися до 
придбання молодняку, та в жодному разі не мати 
справу з особами, що не можуть підтвердити поход-
ження тварин. Адже генетика та умови утримання і 
догляду за поросятами з самого моменту їх народ-
ження відіграють надзвичайну роль! 

ua.globino.ua pic-ukraine.com.ua

Ми РАДиМО УСІМ ЗАЦІКАВЛЕНиМ У ПРиДБАННІ 
ПОГОЛІВ’Я, ВиРОЩЕНОГО САМЕ КОМПАНІЄю 

«ГЛОБиНО», СПІЛКУВАТиСЯ ВиНЯТКОВО 
З ОФІЦІйНиМи ПРЕДСТАВНиКАМи КОМПАНІї.

З повагою, менеджери з продажу поросят  
ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 
Андрієвський Валерій, Яровий Олександр
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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

Передплатна 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!

• Як придбати гарантовано якісний молодняк свиней генетики PIC
• Поліуретанове футерування елеваторного обладнання  

як засіб підвищення рентабельності роботи елеватора
• Найкращий з гліфосатів: як зробити вибір?
• «Дуже пізно» краще, аніж «трохи пізно»
• На що звернути увагу при виборі агрегату для обробітку ґрунту
• Принципи вибору фермерського трактора
• Падалиця льону: рецепти знищення
• Шляхи досягнення успіху в землеробстві
• Голод – тітка, а дефіцит – дядько
• Шукаємо доступну альтернативу мінеральним добривам
• Опустелювання ґрунтів –  майже повна загибель...  

Чи впорається Україна з цим?

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»!

Зустрічайте листопадовий 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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Шановні читачі, дорогі друзі!
У День працівника сільського господарства 
ми, як і вся країна, вітаємо вас з цим прекрас-
ним святом, зичимо щирого натхнення і нас-
наги, подальших плідних звершень та втілен-
ня всіх сподівань.

Зі святом вас, ясного сонця 
на життєвій ниві  
та рясних врожаїв! 
І саме в листопаді виповнюється 6 років  
з моменту виходу першого примірника  
журналу «АgroONE». 
Ми раді бути разом з вами – справжніми про-
фесіоналами хліборобської справи - повсякчас, 
в будні і свята, і працювати для вас!

Viber 

agroone.info

Facebook Instagram
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Цьогоріч через погодні особливості сезону значна части-
на площ під озимою пшеницею в Україні засівається в 
пізні терміни, зокрема у першій частині листопада.

— Якщо ви провадите пізній посів озимої пшениці, то маєте 
передбачити ризики, котрі очікують на рослини. Зокрема, 
прорахувати фазу, у якій вони увійдуть в зиму – «шильце», 
2 чи 3 листочки, та відповідним чином продумати міне-
ральне живлення і захист посівів, — наголошує засновник 
компанії Growex Богдан Лукіянчук.

Тому ПЕРШЕ ПРАВИЛО, якого повинен дотримуватися 
агроном у разі пізнього посіву озимини, це визначення 
оптимальної норми висіву насіння та кількості добрив, за-
лежно від фази розвитку, в якій рослини увійдуть в зиму. 
Адже чим меншою буде рослинка на момент припинення 
вегетації, тим меншу кількість елементів живлення вона 
зможе засвоїти з осені. Та, зрозуміло, чим пізніше ми сіє-
мо, тим у меншій фазі розвитку рослина увійде в зиму.

— У кожному регіоні, буквально на кожному полі можна 
визначити досить точну дату припинення вегетації 
озимої пшениці. Таким чином ми можемо спрогнозувати 
фазу входження в зиму і розрахувати мінеральне живлен-
ня, - зазначає Богдан Лукіянчук.

НАСТУПНЕ ПРАВИЛО – якщо посів озимої пшени-
ці об’єктивно є запізнілим, то бажано використовувати 
спеціальні препарати та стимулятори росту, в тому числі 
і гормональні. Втім, останні слід застосовувати дуже обе-

режно, якщо найближчим часом очікуються приморозки.

— Зокрема, рекомендується використовувати такий пре-
парат як поліетилен-гліколь (ПЕГ) при обробці насіння, 
і при використанні стимуляторів. ПЕГ - це приклад сти-
мулятора, застосування якого сприяє кращому засвоєн-
ню елементів живлення та інших активних речовин. При 
цьому він працює одночасно і як стимулятор, і як кріо-
протектор. Тобто, у разі швидкого зниження температу-
ри повітря до мінусових значень, всередині клітини вода 
не замерзає і перетворюється не на лід, а на гель. Тоб-
то, поліетилен-гліколь захищає рослину в разі швидкого 
настання морозів. Але для цього необхідно внести цей 
препарат хоча б за тиждень до стійких холодів, — реко-
мендує експерт. 

Також Богдан Лукіянчук НЕ РАДИТЬ у разі пізнього по-
сіву озимої пшениці використовувати протруйники із ре-
тардант ними властивостями, наприклад, ті препарати, 
що містять тебуконазол. 

— Адже такі діючі речовини затримують вихід про-
ростка коліоптиля, і чим пізніше він вийде, то пізніше 
почне фотосинтезувати та накопичувати цукри. А в 
нас на рахунку кожен день!

І нарешті, засновник компанії Growex НАПОЛЯГАє на 
тому, що немає сенсу провадити азотне мінеральне жив-
лення озимої пшениці восени, використовуючи карбамід 
чи сульфат амонію. 

— Річ у тім, що діюча речовина у складі таких добрив 
міститься в амідній або амонійній формі, тому росли-
ни просто не встигнуть засвоїти цей азот і він піде у 
нижні шари грунту, де буде недоступним для їх корене-
вої системи навесні. Тому є сенс вносити лише ті стар-
тові добрива, азот у яких міститься у відразу доступній 
нітратній формі, - радить Богдан Лукіянчук.

growex.ua

Пізній посів озимої пшениці: 
що потрібно враховувати

growex.ua
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ТЕХНІКА, зАпчАсТиНи, облАдНАННя
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Стосовно історії, саме час доторкнутися до неї. Вчені до 
цих пір не встигли визначити єдиної системи класифікації. 
Роздивляючись якісний бік світу грибів, ми продовжуємо 
притримуватися гастрономічного принципу Плінія Старшого 
та ділимо гриби на п’ять умовних груп.

Це такі: їстівні, умовно їстівні, неїстівні та отруйні. П’я-
ту групу складають гриби, що не мають їстівного значення. 
Не усі грибники знають, що головними перевагами їстівних 
грибів є те, що їх можна споживати як їжу у сирому вигляді. 

З іншого боку, у цьому є їх небезпека: не існує жодного 
каталогу, де було би проведено чітку риску між їстівними та 
умовно їстівними грибами, які потребують обов’язкового по-
переднього обробітку. Також можу навести приклади щодо 
якості Сатанинського гриба. У деяких країнах цей чудовий 
на смак гриб вважається отруйним, а в Україні він цінується 
як їстівний.

Абсолютно безпечними грибами є білий гриб, підберез-
ник, маслюк, підосичник. Однак, якщо збираємо гриби вже 
старі, проблем може бути багато. Тому є правило: гриби 
старі або слизькі у кошик не беремо. Перезрілі гриби завжди 

є джерелом підвищеної небезпеки, навіть у випадку, коли 
їх використовувати не у сирому вигляді. Народна мудрість 
каже: «Не бійся гриба червивого, а бійся старого».

Усі гриби-макроміцети, навіть умовно їстівні, поділяються 
на 4 категорії їстівної цінності. Першу, найвищу категорію, зай-
мають усі види боровиків (березові, ялинові, дубові і соснові), 
груздь дійсний та дві форми рижиків (сосновий і ялиновий).

До другої категорії ми відносимо маслюки, підосичники, 
печериці, підгруздок білий та груздь жовтий.

Третя категорія налічує найбільше видів, до 28. У цю кате-
горію потрапили сморчки, лисички звичайні, моховики, підберез-
ники, польський гриб, опеньки осінні, валуй, сироїжки, волнушки 
тощо. Стосовно цього набору видів грибів є певні розбіжності. 
Мабуть саме переглянути види третьої категорії є необхідністю.

Четверта категорія - це гриби з грубою консистенцією 
плодових тіл. Сюди віднесені грузді, скрипиця, підгруздок, 
горькушки тощо.

Осінь… жовте листя… 
а під листям гриби.  
Запрошую  
на тихе полювання!

Не верю в бога и судьбу - молюсь прекрасному и высшему
Предназначенью своему, на белый свет меня явившему…
Чванливы черти, дьявол зол, бездарен бог, ему не можется - 
О, были б помыслы чисты, а остальное все приложится.

Булат Окуджава, «Не верю в бога и судьбу»

Бабаянц О.В., докторка біол. наук, с.н.с.,  
головна науковиця СГІ-НЦНС, Директорка одеської  
державної сільськогосподарської дослідної станції  
НААН України, дійсна членкиня Національної спілки  
журналістів України, тележурналістка.

Мої вітання, дорогі мої друзі, поціновувачі! Ось і більша 
частина осені закінчується. Сумно, однак, є таке щастя для 
мене – тихе полювання. Не дуже багато тих, хто знає що то 
є. Розкриваю таємницю – це полювання на гриби, ті, що рос-
туть у лісі, на деревах тощо. Царство грибів – це те, що нас 
оточує, це єдиний, багатогранний, складний та багатофунк-
ціональний організм, який підпорядковується головному за-
кону Природи – Закону Відновлення. Найбільш загадкового 
організму, ніж гриби, у природі важко знайти. Царство грибів 
нараховує більше ніж 300 тис. видів, різновидів, серед яких 
багато невивчених.

ЇСТІВНІ  
грИбИ

Білий гриб Вєшенки
Підберезник

Лисички
Волнушки Маслюки

Підосичник Опеньки Сироїжки

НеЇСТІВНІ 
грИбИ

Бліда 
поганка

Мухомор Гнойовик

Несправжній 
опеньок Павутинник

Трутовик

Рамарія 
пряма 

Заяче 
вухо

Міцена

Бліда поганка

Білий мухомор

Червоний мухомор

Сатанинський гриб
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Є певна кількість видів грибів, які є їстівними, чудовими 
та лікувальними. Це – гливи (вєшенки, до 7 видів), опеньки 
зимні (фламуліна), печіночниця, геріцій, муер, шіітаке та ще 
багато цікавих і перспективних для фармації грибів.

Цей невеличкий екскурс я розробила саме для того, аби під 
час збору грибів, тобто за «тихої охоти», наше населення було 
захищене знаннями про гриби. З їстівними грибами, здається, 
вже усе зрозуміло. Але є й інші категорії грибів, що поділяються 
на неїстівні гриби, умовно їстівні гриби та отруйні гриби.

Найпростіша категорія – неїстівні гриби. Для людини ці гри-
би не є проблемою. Вони не мають у складі отруйних речовин. 
Вони, за правилом, не є їстівними через жорстку консистенцію 
плодових тіл, або мають поганий запах, а на присмак є дуже 
гіркими та не отруйними. Один такий несмачний гриб може по-
трапити у блюдо з їстівними грибами та здатний безнадійно це 
блюдо зробити неїстівним, або навіть дещо отруйним.

Умовно їстівні гриби – найбільш цікава категорія. Вони мо-
жуть бути з наявністю гіркоти, можуть містити отруйні речови-

ни, однак, за дії термічної обробки вони можуть стати нешкід-
ливими, бо отруйні речовини можуть розчинитися у воді, або 
ж можуть залишитися отруйними. Якщо гриби цієї категорії 
готувати до сушіння, тоді гіркота може нівелюватися.

Хочу надати цікавинок. Наприклад, відомий усім чудовий 
гриб опеньок осінній має абсолютний смак, та після підва-
рення стає дуже смачним. А якщо готувати з нього їжу без 
кип’ятіння, можливим буде легке отруєння, яке не призведе 
до небезпеки.

Деякі види сироїжок, сморчки, рядовки обов’язково по-
требують відварювання, після чого цю воду необхідно злити, 
а відварені гриби промити, тому що їх відвар є отруйним.

Грузді, валуї та взагалі усі молочники дуже смакують у 
солоному виді, однак перед засоленням потребують або 
відварення, або ж вимочування у підсоленій холодній воді. 
Усі умовно їстівні гриби, якщо немає додаткових рекомен-
дацій (солити, маринувати, квасити), повинні смажитися, ва-
ритися або тушкуватися.

ТеПер – гОлОВНе ТА ДУже ВАжлИВе.  
РОЗМОВА ЙТИМЕТЬСЯ ПРО ОТРУЙНІ ГРИБИ

До отруйних відносять гриби, у яких плодові тіла на 
усіх стадіях розвитку утримують отруйні речовини – ток-
сини, що призводять до отруєння, та які звичайними мето-
дами з грибів дістати неможливо.

За характером дії отруйних грибів на людину їх ділять на 
декілька категорій:

1. Гриби, що мають отруту монометилгідразин. До 
них відносимо деякі види строчків (род Gyromitra), які 
навіть бувалі грибники інколи приймають за їстівні види 
сморчків (род Morchella) та деякі види роду Лопастник 
(Helvella). Токсин важкий, тому краще за все попередити 
себе від отруєння цим токсином – не збирати та не кушту-
вати ці гриби. Симптоми отруєння токсином строчків ма-
ють прояви від 2 до 10 годин. Вони проявляються голов-
ним болем, болями у печінці, блювоті, судомах тощо. У 
важких випадках отруєння спостерігаються порушення 
пульсу, задуха, конвульсії. Такі отруєння інколи закінчу-
ються смертельно.

2. Гриби з локальними збуджуючими діями, що спри-
чинює незначні шлункові та кишківникові розлади. До них 
відносяться деякі види печериць, наприклад, печериця жов-
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тошкіра, деякі рядовки, деякі види сироїжок, молочників, 
рожевопластинників. Симптоми отруєння проявляються 
через 0,5-2 години після вживання грибів. Симптоми ви-
ражаються у тошноті, головному болі, шлункових коликах, 
блювоті, проносі тощо. Такі отруєння майже завжди завер-
шаються одужанням після промивки шлунку та кишечника, а 
також прийому заспокійливих ліків.

3. Гриби, що призводять до створення специфічних ан-
титіл у крові, що реагують на грибні антигени. До таких грибів 
відноситься свинуха тонка. Донедавна свинуха вважалася 
умовно їстівним грибом і збирали її вдосталь. Нещодавно 
було доведено, що у людей, які зачасто вживають свинуху, у 
крові утворюються специфічні антитіла – аглютиніни. Отруєн-
ня через це може статися у будь-який час - від декількох годин 
до 5 років. Ознаки отруєння виражаються у запамороченні, 
коликах, появою крові у сечі, порушенні функцій печінки.

4. Гриби, які містять токсин копрін, що розчиняється лише 
у спирті та викликає у зв’язку з цим отруєння лише за вжи-
вання грибів з алкоголем. До них відносяться деякі гноєвики, 
говорушки, дубовик оливково-бурий тощо. Симптоми отруєн-
ня цими грибами мають прояви лише протягом 1-2 днів, якщо 
вживали алкоголь. Через 30 хвилин після прийняття алкоголю 
починається почервоніння обличчя та усього тіла, з’являються 
болі у шлунку, пронос, блювота, прискорюється серцебиття.

5. Гриби, що утримують мускарин, іботенову кислоту, 
микоатронін, мусцімол, буфотенін – речовини, що діють на 
нервові центри. До них відносяться деякі види грибів роду 
Мухомор, волоконниці, говорушки. Перші ознаки отруєння 
виявляються протягом 0.5–2 годин. Дія нейротоксинів про-
вокує почервоніння обличчя. Збільшується слино- та потови-

ділення, погіршується зір, бувають приступи сміху або плачу, 
галюцинації. Зазвичай отруєння закінчується одужанням, од-
нак є поодинокі летальні випадки за вживання великої кіль-
кості грибів. У більшості постраждалих отруєння проходить 
важко. До цієї групи грибів бажано віднести такі, які утриму-
ють деякі види родів Псилоцибе, які мають псилоцин, псило-
цибін, що мають галюциногенну дію. Перші ознаки отруєння 
проявляються через пів-години – годину. Починаються зо-
рові та слухові галюцинації, стан схожий з оп’янінням.

6. Гриби, що мають отруту афла- і анатоксини з різко 
вираженою плазмотоксичною дією. Це група найстрашні-
ших, смертельно отруйних грибів. У ряду найстрашніших 
грибів лідеркою є бліда поганка та близькі до неї види 
Мухомор смердючий, Мухомор весняний, Лепіота цегля-
но-червона, Лепіота коричнево-червона, Опеньки сірча-
но-жовті несправжні, Опеньки цегляно-червоні несправж-
ні тощо. Особлива небезпека токсинів цих грибів у тому, 
що, потрапивши в організм, вони протягом подовженого 
наступного періоду  часу від 8 до 72 діб не показують ви-
димі симптоми. Ознаки отруєння з’являються лише тоді, як 
токсини досягають головного мозку та спричинюють часто 
вже невідворотні зміни, впливають на нервові центри, що 
регулюють функції окремих органів. У результаті посилен-
ня діяльності мускулатура шлунка починає посилено ви-
діляти шлунковий сік та слиз, котрі спричинюють блювоту 
та пронос. Організм зневоднюється, що супроводжується 
підвищенням в’язкості крові та жагою. Надалі наступає 
падіння кров´яного тиску та незначне покращення. Однак 
у цьому періоді в організмі вже відбувається невідворотнє 
переродження печінки, нирок, серця. Якщо людині не було 
терміново надано медичну допомогу, вона помирає.

7. Окремо виділяємо групи грибів, що мають отруту оре-
ланін, гржімалін, кортинарін. Це є види Павутинника. Перші 
ознаки отруєння виявляються через 3–17 діб. Токсини грибів 
такої групи у першу чергу уражують нирки та спричинюють 
порушення дихання. Статистика показує, що від Павутин-
ників смертність дуже висока.

Отже, основні моменти щодо якості та безпечності 
грибів показують, що гриби є цінним їстівним продуктом та 
водночас цінним лікувальним продуктом, а також такими, 
які потребують обережності та знань.

Вступайте у дискусію.  
З Вами я, Ольга Бабаянц. 27.10.2021.

ПАМ´ЯТКА семи Не! 
ОбережНО! грИбИ!

НЕ збирайте гриби 
поряд залізниць та 

автомобільних доріг.
НЕ збирайте невідомі 

вам гриби.
НЕ купуйте гриби  

на стихійних базарах.

НЕ вживайте гриби,  
які викликають у вас  

хоч найменші сумніви.
НЕ годуйте  

грибами дітей.
НЕ вибачають помилок 

отруйні гриби.
ТерМІНОВО викликайте швидку медичну допомогу 

за підозри на отруєння грибами.
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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 з 
товщиною металу 9 мм

Італійські підшипники SKF

Набірне колесо з 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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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
м. Вінниця, вул. Енергетична, 4 • E-mail: phoenixtov@gmail.com

ЯК ВиБраТи ОПТимаЛЬНУ 
фЕрмЕрСЬКУ СУшарКУ

A1
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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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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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ВиробництВо  
поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

 +38-066-045-98-88 
 +38-098-793-93-15www.forpolimer.com.ua 
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІН. ДОБРИВ У БІГ-БЕГАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ ДО 7 т. 066 326 48 23
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