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Шини ТА КАмери 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086
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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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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

Найменування рідких 
мікродобрив Культури (призначення / примітки)

Норма витрати Ціна за 
1 л в 10 л 
кан., грн.

Насіння, 
л/т

Позакоре-
нево, л/га

дОбрива-біОстимУлятОри 
стімОрганік - 
ГУмат 
прОдУктивниЙ 
ріст

Висококонцентрований гумат калію, виготовлений з якісного низинного торфу та леонардиту і 
збагачений хелатованим магнієм для покращення процесу фотосинтезу, підсилення антистре-
сового ефекту та зміцнення імунітету рослин.  Гумат калію з високим вмістом фульвокислот 
12-15%,К2О-3-5%, MgO-1.5%

1,5 0,7-1,5 95,0

стімОрганік - 
амінОмікс

Інноваційна композиція для зняття стресу рослин. Препарат підвищує стійкість рослин до 
стресового навантаження від застосування ЗЗР, заморозків і посухи, стійкість до патогенів. До 
складу композиції входять фульвові кислоти, амінокислотні комплекси марганцю і цинку, вільні 
L-амінокислоти, що відповідають за зняття стресу, а також синтетичний стимулятор росту і 
адаптоген - Крезацин. N - 10%, Zn - 1%, Mn - 1%, L-амінокислоти - 20%, стимулятор - 0,5%

0,3-1 180,0

стімОрганік - 
біОдЕстрУктОр

Добриво-пробіотик для покращення родючості ґрунту й відновлення його структури. Склад 
добрива. Живі клітини та спори природних бактерій Bacillus subtilis та Bacillus licheniformis не 
менше ніж 1,0×109 КУО/см3, гумінові речовини не менше 100 г/л

1-4 160,0

кОмплЕксні мікрОдОбрива для різних кУльтУр
стімОрганік - 
зЕрнОвиЙ

Спеціальні препарати дефіцит-коректори живлення.   N - 4%,  P2O5 - 3%, K2O - 3%, S - 1,2%, Zn - 
1,1%, Cu - 1,6%, B - 0,5%, Mo - 0,015%, Co - 0,006%, гумінові речовини – 8% 2 1-2 137,0

стімОрганік – 
ОліЙнО-бОбОві

N - 4%, P2O5 - 2,5%, K2O - 3,5%, S - 0,7%, Zn - 0,3%, Cu - 1,4%, B - 4%, Mn - 0,4%, Mo - 0,02%, Co - 
0,007%,  гумінові речовини – 8% 2 1-2 135,0

стімОрганік – 
кУкУрУдза-ОвОЧі

N - 3,5%, P2O5 - 2%, K2O - 4%, S - 1,5%, Zn - 4%, Cu - 0,65%, B - 0,35%, Mn - 0,55%, Mo - 0,015%, Co - 
0,01%, Ni - 0,025%,  гумінові речовини – 8% 2 1-4 134,0

прилипаЧі 

прилипач-
стімОлип Екстра

Поверхнево-активна речовина (ПАР), призначена для підвищення ефективності обробки 
гербіцидами та іншими рідкими засобами обробки рослин. Діюча речовина — етоксилат-ізоде-
циловий спирт у концентрації 900 г/л

0,2 100,0

Виробник гумінових добрив в україні

www.stimorganic.com.ua 096 171-52-73 099 071-11-92



6

«Агро1», №12 (71), грудень 2021 р.

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

нАсіння, ЗЗР, добРивА
A1



7

«Агро1»,  №12 (71), грудень 2021 р.

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

нАсіння, ЗЗР, добРивА

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) Євро-Лайтнінг Середньоранній 48-51 до 88 5,0
лс ківи (L 15-13 IS) Євро-Лайтнінг Середньоранній 49-51 5,5
твіті (L 13-22 IS) Євро-Лайтнінг Середньоранній 48-49 5,2
спаЙси (L 13-Ю і) Євро-Лайтнінг Середньоранній 50-51 5,2
лс раГби (L 15-15 і) Євро-Лайтнінг 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 сі-

мейна фірма, створена 135 років тому 
Ернестом лабУлЕ у Франції (м. Ерен, 
пікардія), основною діяльністю якої 
було виробництво насіння конюшини. 
на сьогоднішній день виробництво 
насіння зросло та урізноманітнилось 
завдяки успішному пошуку нових 
ринків збуту і сфер використання про-
дукції, і цим самим осягнувши повний 
і конкурентний перелік основних 
сільськогосподарських культур.

A1
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Нут
Сорт Оригінатор Фракція Ціна/грн

Гоксу Україна 6 54 000
Гоксу Україна 7 54 000
Гоксу Україна 8 63 000
Гоксу Україна 9 72 000
Гоксу Україна 10 81 000

СОя
Сорт Оригінатор Вегетація Ціна/грн

RR2 YS 04D3 Канада 80 дн. 27 000
RR2YS06D1 Канада 100 дн. 27 000
ультра Канада 85-90 дн. 27 000
Хайстар Канада 105 дн. 27 000

Гречка
Сорт Оригінатор Ціна/грн

українка Україна 36 000
Ювілейна 100 Україна 36 000
Дікуль Україна 45 000
Дауріта Україна 45 000

ПрОСО
Copт Оригінатор Ціна/грн

Німрод Туреччина 27 000
константинівське Україна 18 000
Слобожанське Україна 18 000
Золушка Україна 18 000
Полтавське Золотисте Україна 18 000
Біла альтанка Україна 18 000

ПшеНиЦя ДВОручка
Сорт Оригінатор Ціна/грн

арабелла Австрія/ЗААТБАУ 16 200
Сезарія Австрія/ЗААТБАУ 16 200

СОрГО
Гібрид Оригінатор Ціна/євро

текила USA Tarsa Group 180

ГОрОХ
Copт Оригінатор Ціна/грн

Оплот Україна 18 000
Меценат Україна 18 000
Саламанка Лембке 18 000
астронавт Лембке 18 000
Мадонна Лембке 18 000
Лессна Австрія 18 000

ячМіНь
Сорт Оригінатор Ціна/грн

Галичанин Україна 12 600
Даллас Канада 16 200
командор Україна 12 600
Вакула Україна 12 600
Геліос Україна 12 600
адапт Україна 12 600
Сталкер Україна 16 200
Себастьян 
(пивоварний) Сейет (Данія) 16 200

Вільма Австрія/ЗААТБАУ 16 200

+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
61044. м. Харків, пр. Московський, 257 

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

тОВ «аГрОСиМетрія»

якіСть СиМетричНа ЦіНі
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ТЕМА НОМЕРА

Мистецтво високих врожаїв

Соняшник – одна з найпоширеніших і рентабельних сіль-
ськогосподарських культур, яка вирощується по всій нашій 
країні, зокрема в Миколаївській області. Вона займає особ-
ливе місце в аграрному секторі України, будучи основною 
олійною культурою, яка, в свою чергу, є досить примхлива до 
змін зовнішніх умов. Як показує практика, досягти стабільної 
врожайністі та стійкості до різноманітних стресових факторів, 
передусім посухи та вовчку, можливо завдяки перевіреним 
гібридам агрофірми «Сади України», котра вже більше 32 років 
слугує надійним партнером для тисяч українських фермерів.

Понад 20 років тому беззмінний керівник та заснов-
ник агрофірми «Сади України» Олексій Борисович Зайцев, 
прагнучи знайти оптимальні агротехнологічні рішення для 
українських агровиробників, налагодив тісну співпрацю з 
одним з найбільш авторитетних селекційних центрів Євро-
пи – сербським науково-дослідним інститутом польовництва 
та овочівництва з Нові-Сад. Селекційні розробки сербських 
науковців справедливо вважаються одними з найкращих 
у світі. У портфоліо компанії АФ «Сади України» є гібриди, які 
підходять під різні кліматичні умови та ґрунти. Також ком-
панія «Сади України» вирощує насіння власної селекції.

Саме неспинна енергія та професіоналізм Олексія Зайце-
ва забезпечили стрімкий розвиток агрофірми «Сади України» 
та дали змогу досягти свого головного надбання – беззапе-
речної довіри агровиробників у всіх куточках нашої країни. 

Сьогодні лише самої назви бренду «Сади України» до-
статньо, аби бути впевненими у якості посівного матеріалу. 
Компанія щороку вдосконалює асортимент насіння, пропо-
нуючи найсучасніші гібриди соняшнику, кукурудзи та сорти 
озимої пшениці і гороху.

Проблеми та турботи сільгоспвиробників та фермерських 
господарств Лариса Горкуша знає не з чуток, адже ще з 1994 
року вона очолювала «Агропромисловий фонд підтримки 
малих і середніх сільськогосподарських підприємств». І до 
речі, разом з колективом фонду організовувала найпершу 
виставку «Агро-Юг», спільно з виставковим залом «Нарім», 
та першу міжнародну конференцію для фермерів. За цей 
період роботи Агропромислового фонду було здійснено ба-
гато навчальних заходів для сільгоспвиробників, залучено 
декілька міжнародних програм для обміну досвідом.

Лариса Євгенівна увесь свій трудовий шлях невпинно на-
копичувала позитивний досвід для підтримки фермерсько-
го руху півдня України. Ще у 90-х роках фахівець їздила до 
США по двомісячній програмі ділового стажування «SABIT», 
вивчаючи досвід як великих компаній, так і невеликих фер-
мерських господарств.

Згодом Лариса Євгенівна прийняла активну участь 
у створенні та організації Дорадчої служби у Миколаївській 
області по програмі TACIS. 

Вже у 2002 році, зважаючи на її успішний досвід роботи 
в аграрній галузі та високі ділові якості, Ларису Горкушу за-
просили на посаду директора Миколаївського Регіонального 
Представництва АФ «Сади України».

Сьогодні Лариса Євгенівна є одним з найбільш авторитет-
них аграрних фахівців регіону, причому усі її колеги-аграрії 
розглядають Миколаївське представництво агрофірми «Сади 
України» не просто як продавця високоякісного насіння, а 
як справжнього надійного партнера та помічника. Лариса 
Горкуша протягом багатьох років займається організацією 
численних зустрічей з сільгоспвиробниками, керівниками 
підприємств і фермерських господарств. Кожного року, з ура-
хуванням кліматичних умов та якості ґрунтів, організовуються 
в різних районах Миколаївської області демопосіви гібридів 
соняшника та кукурудзи, що дають змогу виявити найбільш 
оптимальні гібриди для кожного району, а отже, підвищити 
рентабельність роботи агровиробників. Тому не дивно, що 
представити новинки гібридів соняшнику агрофірми «Сади 
України» ми запросили саме Горкушу Ларису Євгенівну.

– У сезон 2021-22 компанія «Сади України» входить із чер-
говими новинками, які, поза сумнівами, зацікавлять багатьох 
українських агровиробників. Зокрема, це гібриди соняшни-
ку для вирощування за технологіями SUMO та Clearfield, – 
розповідає Лариса Євгенівна.

У сезон 2021-22 компанія «Сади України» 
входить із черговими новинками,  
які, поза сумнівами, зацікавлять багатьох 
українських агровиробників. Зокрема, 
це гібриди соняшнику для вирощування 
за технологіями SUMO та Clearfield

ми поспілкувалися з директором миколаївського регіонального представництва агрофірми «сади України»  
ларисою Горкушею. за 19 років роботи в агрофірмі «сади України» лариса Євгенівна познайомилась  
та працює з представниками багатьох господарств миколаївської області.
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– По-перше, це високоолійні гібриди для вирощування за 
технологією SUMO: нс х 17 49, нс х 2649, нс х 8001. Усі три 
гібриди відмінно поєднали у собі стійкість до найбільш не-
безпечних захворювань соняшнику та стійкість до 7-ми рас 
вовчка. Перевірений часом гібрид Кастилія, що вирощується 
за Express-технологією, стійкий до 7-ми рас вовчка, відзна-
чається посиленою стійкістю до фомозу, фомопсису та не-
справжньої борошнистої роси. На полях Миколаївщини гі-
брид Кастилія дав урожайність до 35 ц/га і олійність – 54,5%. 
Тобто, можна упевнено стверджувати, що це стабільні та 
стійкі до стресів гібриди соняшнику.

По-друге, це три нові гібриди для вирощування за ши-
роко популярною серед українських фермерів технологією 
Clearfield: стійкі до посухи, високоврожайні та високоолійні 
гібриди сицилія, нс х 6343, нс х 6342. Гадаємо, ці гібриди 
агровиробники оцінять гідно. Достатньо вказати, що врожай-
ність гібриду Сицилія цьогоріч становила у Миколаївській об-
ласті 36 ц/га! Також перший рік було посіяно гібрид корсика 
(технологія Clearfield), який перший з гібридів, вирощених по 
цій технології, витримав до 7-ми рас вовчка і дав урожай-
ність на полях Миколаївщини до 35 ц/га. Перевірений рока-
ми гібрид рімі 2, який купують 80% клієнтів компанії «Сади 
України», у цьому році, як і завжди, виправдав сподівання 
сільгоспвиробників і дав гарну урожайність від 28 до 45 ц/га.

На полях в цьому році вперше був посіяний новий 
класичний середньостиглий гібрид Феном, який характе-
ризується стійкістю до 7-ми рас вовчка і основних захворю-
вань соняшнику. Солідний потенціал врожайності Феному 
(до 55 ц/га) та високоолійність (до 51%) поєднуються з від-
мінною адаптивністю, що дає змогу сіяти його у різних ґрун-
тово-кліматичних зонах.

У свою чергу, необхідно відмітити вдалу врожайність ін-
ших класичних гібридів, стійких до 7-ми рас вовчка, таких 
як кОнстантін, ГОльФстрім, драГан, п’ятиЙ ЕлЕмЕнт, 
латітУда, раптОр та сОляріс. 

Загалом, як ми і передбачали перед початком сезону, 
практично усі наші гібриди показали у 2021 році не гірші, а 
часто навіть кращі результати по врожайності, у порівнянні 
з конкурентами: поєднання відмінної якості та ціни гібридів 
соняшнику та кукурудзи АФ «Сади України» надають мож-
ливість успішно конкурувати на ринку насіннєвого матеріалу.

Нагадаємо і про гібриди кукурудзи селекції сербського 
науково-дослідного інституту польовництва та овочівництва 
з Нові-Сад. Так, зокрема, це нс 2642 – простий гібрид із зубо-
видним зерном та ФАО 280 та добре відомий гібрид нс 4015 
з ФАО 380. Це високорослі гібриди кукурудзи з відмінними 
характеристиками посухостійкості та  стійкості до хвороб. 
Потенціал врожайності цих гибридів досягає 150 ц/га.

Потрібно наголосити на тому, що впродовж двох остан-
ніх років портфоліо сортів та гібридів агрофірми «Сади 
України» було цілковито оновлено і на заміну вже добре 
знаному і перевіреному посівному матеріалу прийшов ще 
кращий, з посиленими характеристиками стійкості та підви-
щеною врожайністю.

У кожному з 14 торгівельних представництв агрофірми 
«Сади України» кожен клієнт компанії може домовитися про 
вигідні фінансові умови придбання посівного матеріалу. Це 

може бути як частковий стартовий платіж, так і платіж з від-
строчкою. Понад те, якщо клієнт розрахувався зі своїми зо-
бов’язаннями, компанія надалі пропонує знижку.

Компанія «Сади України» 5 разів поспіль отримувала 
перемогу у проекті «Аграрна Еліта в Україні» в номінаціях 
«Вдосконалення технологій».

По результатам відмінної роботи Миколаївське РП не-
одноразово нагороджувалось престижними преміями, ту-
ристичними путівками в різні країни світу. Все це дякуючи 
керівництву Агрофірми «Сади України» в особі голови нагля-
дової ради Зайцева Олексія Борисовича.

«Я щиро вдячна шановному Олексію Борисовичу Зай-
цеву, всьому керівництву і нашому колективу за цікаву, 
насичену та плідну роботу протягом 19 років. Дякую 
нашим численним аграріям за те, що вибрали насіння 
АФ «Сади України» і активно його сіють та вирощують 
у своїх господарствах. Як сказав один наш клієнт: «На-
сіння «Садів України» – це чорне золото на наших полях».  
бажаю вам якнайбільше такого золота».

Крім професійних успіхів, Лариса Євгенівна вважає го-
ловним досягненням в житті  свою розумницю-красуню 
доньку Євгенію, яка своєю мудрістю завжди підтримує її 
у будь-якій ситуації.

Одним із захоплень Лариси Євгенівни у вільний від робо-
ти час є подорожі і відвідування з донькою Євгенією Святих 
місць в Україні і за кордоном.

«Хочу побажати всім міцного здоров’я, успіхів та про-
цвітання у роботі, миру та спокою в душі і навколо, фінан-
сового благополуччя, радості та безмежного щастя, Божої 
благодаті у всіх життєвих починаннях і справах».

врОЖаЙність 
сОняШника 2021

ДП "ДГ "ЗОРЯНЕ" ІС НААН"
Миколаївська обл. 

Первомайський р-н.

Гібрид
■ РІМІ 2
■ ФЕНОМ
■ НС КОНСТАНТІН ОР
■ П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ
■ РАПТОР
■ ГОЛЬФСТРІМ
■ ДРАГАН ОР
■ КОРСИКА
■ СОЛЯРІС
■ ЛАТІТУДА ОР
■ ГРАНАДА
■ КАСТИЛІЯ

УрОЖаЙність
42,0 Ц/ГА
41,1 Ц/ГА
39,4 Ц/ГА
39,6 Ц/ГА
38,9 Ц/ГА
38,6 Ц/ГА
38,2 Ц/ГА
37,4 Ц/ГА
38,4 Ц/ГА
36,0 Ц/ГА
35,2 Ц/ГА
33,8 Ц/ГА

З питань придбання посівного матеріалу у Миколаївській області звертайтесь за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61-В, бізнес-центр «Європа», оф. 303
та за телефонами (067) 578-78-03, (050) 878-78-03 Горкуша Лариса Євгенівна  
чи залишити заявку на сайті sadyukrainy.com.ua

співпрацюймо – і ви завжди будете мати високі врожаї та стабільні прибутки!
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нАсіння, ЗЗР, добРивА

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

По-перше, нічого проблемного не буде. Наразі у Бе-
резівці та по її околицях пройшли дощі, причому досить 
теплі, отож, за посіву сильних сортів пшениці та ячме-
ню маємо надію, що врожай буде.

Детально хочу зосередитися на захисті озимої 
пшениці та озимого ячменю від патогенних мікро-
організмів, шкідливих комах та бур’янів, але перш за 
все раджу включити в роботу фізіологічні механізми 
розвитку рослин. Перш за все, отримавши сходи, вам 
терміново необхідно оцінити їх щільність на ква-
дратний метр. Вже на 14-ту добу після появи сходів 

обов’язковим є проведення контролю якості почат-
кового старту кореневої системи. Дуже важливим по-
казником є те, скільки корінців утворилося крім ос-
новного кореня. Якщо корінці слабкі і немає прогресу 
в розвитку, тоді необхідно підготувати морфорегуля-
тори (комплекс meso-MG, CA, S і мікроелементів (Fe, 
Cu, Mn, B, Mo) плюс амінокислоти та фульвокислоти), 
які можна доставити до кореневої системи разом з 
фунгіцидами, якщо буде це необхідним. За ослабле-
них посівів важливо додати фізіологічної активності 
рослинам та надати їм елементів стресостійкості. Ко-
жен з перелічених елементів виконує певні функції, 

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

Будь ласка, надайте рекомендації щодо захисту посівів озимої пшениці та ячменю. Посіять-
то посіяли, однак, рослини пшениці почали пропадати. Можете запитати у Бабаянц Ольги, що 
наразі треба робити, аби не втратити врожай? Чи це неможливо? (ФОП Олександр Нечипорук, 
Березівський р-н, Одеська обл.)
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нАсіння, ЗЗР, добРивА

за відсутності одного чи іншого серед них можливості 
рослин протистояти абіотичним та біотичним стресам 
різко знизяться, що треба враховувати за напружень 
абіотичної та біотичної природи.

В Україні, як і у будь-якій країні, хвороби рослин 
є одним з основних чинників, що дестабілізують ви-
робництво рослинницької продукції. Періодично ви-
никаючі епіфітотії різних захворювань призводять до 
значних втрат врожаю, погіршують його якість. Майже 
кожні два-три роки виникають епіфітотії бурої іржі 
пшениці. Кожні три-чотири роки культури страждають 
від епіфітотії борошнистої роси. Спалахи фузаріозу 
колоса можуть призвести до ураження 50-60% вро-
жаю. Епіфітотії вірусу жовтої карликовості ячменю 
(ВЖКЯ), хоча і не настільки поширені, як раніше, але 
все ж призводять до значного недобору врожаю і по-
гіршенню його якості.

У цьому аграрному сезоні для захисту рослин від 
хвороб і шкідників у осінній період, а також у ранньо-
весняний, необхідно працювати на упередження, тобто 
профілактично.

Нагадаю, що вразливими до збудників хвороб бу-
дуть пшеничні посіви, що посіяні по стерньових попе-
редниках. Інші попередники не такі проблемні цього 
року. Тут ключовим моментом будуть кореневі та при-
кореневі гнилі. Нагадую вам, що найбільш проблемни-
ми з гнилей є офіобольозна, церкоспорельозна, пітійна 
та останніми роками також і ризоктоніозна. Патогени 
накопичуються в ґрунті після посіву пшениці по пше-
ниці. Частина гнилей не передається насінням, тому 

так важко підбирати високоефективний фунгіцид для 
знищення патогенів.

Діючі речовини фунгіцидних протруйників та фун-
гіцидів по вегетації повинні мати можливість стриму-
вати розповсюдження, а, краще, знищувати збудників 
кореневих та прикореневих гнилей. Активні речови-
ни прохлораз, карбендазим, проквіназид, флутріафол, 
біксафен, тирам та деякі інші, здатні призупинити ро-
звиток кореневих гнилей пшениці і ячменю озимих 
на 3-4 тижні. Часто цих дій буває досить, аби суттєво 
зменшити ризик розповсюдження патогенів, призупи-
нивши на 3-4 тижні розвиток фузаріозної, гельмінто-
споріозної, ризоктоніозної кореневих гнилей. Склад-
ніше буває з гнилями, збудниками яких є офіоболюс 
та псевдоцеркоспорелла. Ні протруйниками, ані веге-
таційними фунгіцидами здолати інфекцію дуже важко. 
Лише відмова від формули монокультури (стерня по 
стерні, як приклад) може зменшити інфекційне наван-
таження патогенів.

Традиційно проблемними будуть поля пшениці по 
соняшнику. В останні роки, ігноруючи сільськогоспо-
дарські закони щодо попередників, спостерігається 
чітке зниження врожайності пшениці, що посіяна по 
соняшнику. Чому це? Соняшник і пшениця опинилися 
у лещатах однакових захворювань (кореневі гнилі, фу-
заріоз листя, альтернаріоз тощо), тому й патогени пра-
цюють жорстко.

Бажаю успіху!
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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 ІМІСАН* 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

договірна
стандарт

АНТЕЙ НПФ «Гермес» 107-111 43 екстра 2000 п.о.ГІ
БР
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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!

СОНЯШНИК

Н
А

С
ІН

Н
Я

, З
З

Р,
 Д

О
Б

Р
И

В
А



ВІД РЕДАКЦІЇ

16

«Агро1», №12 (71), грудень 2021 р.

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

Шановні читачі, дорогі друзі! 

З любов’ю, команда «AgroONE»

Від щирого серця вітаємо 
Вас зі світлими святами -  

Новим роком та  
Різдвом Христовим!  
Бажаємо вам процвітання,  

подальших перемог  
і плідних звершень   

на хліборобській ниві.  
Хай завжди  

посміхається Вам  
та вашим близьким  

доля, а дім ваш  
буде повен  
добробуту  

і щастя! 

м і ж н а р о д н и й   п р о е к т

 
Шалені роки пандемії,  
вісім років війни…   
це наше нинішнє життя…

Дорогі мої українці!  
Якщо ми разом, якщо ми сильні та дужі, 
у нас, шановні, попереду є все.

По-перше - українці повинні жити  
у мирі та благополуччі.
По-друге – українці є повноцінною  
мирною ВЕЛИКОЮ нацією, з якою  
мають співіснувати усі небайдужі  
та добрі люди.
По-третє – ми маємо розуміти,  
що українські наші серця, наш мозок –  
то є вершина знань, умінь, чеснот  
та дружби, тому ми завжди  
будемо щасливими.

Вітаю усіх українців з Новим 2022 
роком! Я вірю, що наші діти,  
наші працьовиті люди,  
наші пенсіонери вже зачекалися  
спокійного та гарного життя.  
Не зважайте на те, що було позаду, 
живіть тим, що ми створимо у май-
бутньому. А у нас є все - надра, моря,  
пустелі, чудові ліси та неперевершена 
міць наших людей.
Вірю, що наступний рік буде зосеред-
женим саме на розумінні, що війна ніко-
ли не зайде на наші українські землі – 
бо є у нас аграрії, які вирощують  
чудовий, смачний та абсолютно  
безпечний хліб. А там, де хліб –  
там лише щасливе життя!!!!

Я, ОЛЬГА БАБАЯНЦ, ЗНАЮ НАПЕВНЕ: 
ЩАСТЯ УКРАЇНЦІВ У НАШИХ РУКАХ!!! 
КОмАНДА «Agroone» – УСІ мИ РАЗОм!!!

З НОВИм 
2022  

РОКОм!!!
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• Огляд нових гібридів соняшнику й кукурудзи агрофірми «сади України»
• як отримати гарні врожаї в майбутньому сезоні
• про специфіку надпізнього збирання та досушування кукурудзи
• про критерії вибору зерносушарок на альтернативному паливі
• як фермери модернізують старі комбайни
• про те, чим загрожує агровиробникам кліматичний пакт Глазго
• про ефективність пізно-осіннього підживлення озимої пшениці 

твердими добривами 
• про ефективне протруювання посівного матеріалу на весняну посівну
• леонід Фадєєв розповідає, як він вийшов на щадну пофракційну 

технологію виробництва сильного насіння 
• про те, що слід робити, коли органи місцевого самоврядування чинять 

перепони в отриманні земельної ділянки у власність 
• про основні агрозаходи й поточні події та багато інших корисних матеріалів.

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 аграрію нереально, 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 поставлені вами питання. Фахівцям більш цікаво 
складати матеріали по вашим побажанням. долучайтесь до нашої професійної 
спільноти та відкривайте нові горизонти розвитку спільно з «аgroONE»!

зустрічайте грудневий 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

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!
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думкА фАхівця

Саме тому аграрії відчайдушно намагаються скоротити 
витрати. Найдешевшим (на перший погляд) є метод, коли 
клопіт щодо сушіння зерна перекладається на природу. 
Тоб то кукурудза залишається в полі до зими або навіть до 
весни. Зерно всихає повільно, але безоплатно: у грудні-січ-
ні його вологість становить 19-21%. Якщо восени вологість 
була на 5-6 % більшою, терплячка непогано винагород-
жується - за  пару місяців можна заощадити біля 1000 грн/т. 

Але якби це було так просто та легко…
Технологія збирання врожаю кукурудзи взимку або 

навесні не є новою. Її використовували деякі фермери в 
Канаді та США – інформацію можна відшукати якщо «за-
гуглити» термін «оverwintering corn». В Україні зимове зби-
рання практикували ще в часи СРСР. Але якщо такий спосіб 
«зневоднення» зерна такий простий та безвтратний, чому 
він не став загальноприйнятим?

плЮси та мінУси зимОвих Жнив
переваги збирання кукурудзи взимку:
1. Зменшення частки травмованого зерна При обмолоті 

вологого (30-32%) зерна кукурудзи значна частина зерен 
травмується. Вологість зерна кукурудзи взимку зменшуєть-

ся, тому відсоток «битих» зерен є набагато меншим.
2. Природне висихання зерна суттєво зменшує витра-

ти на сушіння – втрата одного тонно-відсотка заощаджує 
150-180 грн/т.

3. Пізні жнива дають змогу використовувати мінімальну 
кількість збиральної техніки та невеличку місткість складів 
для зберігання готової продукції. В екстремальних умовах 
кукурудзу можна забирати до кінця березня-початку квітня.

4. Збирання врожаю опісля замерзання поверхні ґрун-
ту виключає його переущільнення колесами комбайнів та 
вантажівок. Якщо ґрунт у жовтні-листопаді є занадто воло-
гим, відкладені на 1-2 місяці жнива (до висихання/замер-
зання ґрунту) дають змогу взагалі уникнути цієї проблеми.

Збирання зерна кукурудзи у грудні-березні використо-
вують при дефіциті (або технічній несправності) збираль-
ної техніки, при неможливості провести збирання вчасно 
через надмірну вологість зерна або надто вологий ґрунт. 
Тобто тоді, коли виникає дилема «пізно або ніколи».

ЖНИВА КУКУРУДЗИ ВЗИМКУ:  
риЗиК Чи еКОнОмІЯ?

З листопада цього року вартість сушіння приголомшує: якщо сушити зерно кукурудзи 
на елеваторі, за тонно-відсоток потрібно заплатити 150-180 гривень. Тобто за середньої 
вологості зерна 19,5% витрати на доведення до базисної вологості становлять 990 гр-
н/т. До цих витрат необхідно додати ще вартість «усушки»: зерно втрачає 5,5% ваги. Це 
«мінус» ще щонайменш  400 грн/т при закупівельній ціні на кукурудзу 8000 грн/т. У під-
сумку витрати на сушіння становлять біля 1500 грн/т, тобто трохи менш за 20% від його 
закупівельної ціни.

Чим вищою є вологість зерна, тим більшими є витрати та меншим є прибуток аграрія. 
Наприклад, сушіння кукурудзи з вологістю 30% є суворим випробовуванням для не-
рвової системи її власника: як то кажуть, «ціна питання» - понад 2500 грн/т.

Так званий «чорний шар» – ознака  
фізіологічної стиглості зерна  
кукурудзи. Але це зерно це вологе -  
його вологість сягає 32-34%.
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алЕ пізні Жнива кУкУрУдзи маЮть пЕвні нЕдОліки:
1. Високі втрати сухої речовини при природному 

сушінні. При високій відносній вологості повітря (понад 
80%) та низьких позитивних температурах (2-6°С) зерно 
кукурудзи припиняє втрачати вологу. Іноді вологість зер-
на через абсорбцію вологи з повітря навіть зростає на 
1,5-2%. За вологості понад 20% зерно продовжує активно 
«дихати»: вуглеводи розпадаються на воду та вуглекис-
лий газ. За кілька місяців інтенсивного дихання зерно 
«худне» на 10-12%.

2. Втрати зерна через вилягання рослин. Сильний ві-
тер або рясний снігопад можуть покласти рослини на зем-

лю. У регіонах з великою кількістю зимових опадів та/або 
шквальними вітрами ризик таких втрат є дуже великим.

3. Втрати через пошкодження птахами та тваринами.
4. Ризик пожежі. Сухі рослини непогано горять, особли-

во за сильного вітру.
5. Втрата якості через розвиток різних плісняв. Вологе 

зерно є ідеальним субстратом для цвілевих грибів. Ураже-
не зерно, яке містить мікотоксини, не можна використову-
вати для продовольчих або фуражних цілей.

6. При низькому зрізі (15-25 см) стебел при збиран-
ні в морозну погоду стерня кукурудзи легко проштрикує 

«Ворогом» зерна є грибні плісняви
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передні шини комбайна. У США при збиранні кукурудзи 
взимку передні колеса комбайнів замінюють гусениця-
ми. Або як варіант, на жниварку встановлюють спеціальні 
«лижі» для того, щоб «покласти» стерню перед колесами 
комбайна. Тому для господарств, де стебла кукурудзи зрі-
зають низько, збирання в мороз може завдати збитків або 
вимагатиме додаткових витрат. Кожна шина GoodYear ко-
штує приблизно 3000 євро, комплект «лиж» для жниварки 

- 2000 євро.
7. Проблема з пожнивними рештками під час обробітку 

ґрунту навесні. Якщо у господарстві практикується «кла-
сичний» відвальний обробіток ґрунту, загортання рослин-
них залишків навесні погіршує якість оранки та збільшує 
втрати вологи з верхнього шару ґрунту. Це може негативно 
вплинути на подальшу культуру.

Величезний набір потенційних мінусів зимово-весня-
ного збирання кукурудзи є причиною обмеження термінів 
страхування в Канаді та північних штатах США певною 
датою - 10 грудня. Позиція страхових компаній є об’єк-
тивною: ймовірність втрат зерна або погіршення його 
якості взимку та навесні вища, ніж восени. Час грає проти 
аграрія: чим більше часу проходить між дозріванням ку-
курудзи та її збиранням, тим більший ризик пошкодження 
рослин ураганами, снігопадами, градом чи зливами. І тим 
вищий ризик ураження зерна пліснявими грибами.

Інструменти страхових фірм - статистика та теорія 
ймовірності. Аргументами проти чисел є інші числа, а не 
слова. Але завжди знайдеться людина, яка ставить своє 
«а я хочу!» вище за обґрунтоване «не рекомендується». 
Чи можна зменшити ризик втрат при зимових жнивах 
кукурудзи?

ОсОбливОсті кУкУрУдзи 
для зимОвих Жнив

Які посіви можуть дочекатися комбайна у грудні-люто-
му з мінімальним ризиком?

по-перше, непогані шанси мають рослини з міцним сте-
блом та добре розвиненою кореневою системою. Вони не 
впадуть під тягарем снігу та не будуть зламані сильними по-
ривами вітру. «Кволі» рослини, нижня частина стебла яких 
легко роздавлюється пальцями, а коренева система вивер-

Стійкість кукурудзи до вилягання визначають двома методами:  
стискають стебло на висоті 10-15 см (pinch-test) і «штовхають» рослину (push-test).

За сприятливих обставин рослини кукурудзи  
можуть залишатися на полі до весни наступного року.  

Але будь-якої миті ситуація може змінитися

Зерно кукурудзи втрачає вологість до кінця листопада.  
Якщо рослини залишаються у полі взимку,  

вологість зерна знаходиться в межах 19-22%
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тається із землі при помірному поштовху довгого очікуван-
ня жнив не витримають. Тому на зиму доцільно залишати 
лише «стійкі» посіви. Найбільш стійкими є ремонтантні гі-
бриди, вони мають міцне стебло і практично не вилягають.

по-друге, з досвіду американських фермерів, густота 
рослин не має перевищувати 60 тис./га. У таких посівах рос-
лини мають оптимальну довжину та діаметр стебла. Такі по-
сіви добре «вентилюються» та відносно швидко висихають.

по-третє, поля повинні мати природний захист від 
сильного вітру. Лісосмуги та рельєф місцевості мають важ-
ливе значення для профілактики вилягання. З урахуванням 
«рози вітрів» у конкретній місцевості.

по-четверте, качани не повинні бути уражені хвороба-
ми. Наявність цвілі на верхівках качанів – перший сигнал 
майбутніх проблем з якістю зерна.

і по-п’яте, вологість зерна перед настанням морозів має 
бути не більше за 25%. Зерна з високим (28-32%) вмістом 
вологи може «розірвати» морозом. Ушкодження насіннєвої 
оболонки відкриває шлях інфекції всередину зернини, тому 
після потепління такі зерна швидко заселяють цвілеві гриби.

За даними Dave Hooker (University of Guelph, Ontario, 
Canada), втрати врожаю при збиранні кукурудзи взим-
ку або рано навесні в порівнянні зі збиранням восени у 
«сприятливий» рік сягали від 3,5 до 13,5%. Рослини куку-
рудзи у дослідах Dave Hooker були здоровими, їх стебла 

– міцними, а густота – помірною (60 тис./га). Деякі амери-
канські консультанти для розрахунків собівартості та ви-
трат вважають середні втрати при зимових жнивах 12%. Це 
багато чи мало?

За врожайності кукурудзи 10 т/га та закупівельної ціни 
8000 грн/т це 1,2 * 8000=9600 грн/га. З кожної тонни, відповід-
но, втрачається 0,12 * 8000 = 960 грн. При розцінках на сушін-
ня 180 грн/тонно-відсоток для компенсації втрат урожаю ку-
курудза має висохнути у полі щонайменш на 5,3%: 960/180 
= 5,3%. Якщо сушарка є у господарстві та витрати на сушіння 
зерна є дещо меншими (наприклад, 100 грн/тонно-відсоток) 
арифметика буде взагалі цікавою – природним шляхом куку-
рудза повинна «здихатися» щонайменш 9,6% вологи.

скільки вОлОГи втраЧаЄ кУкУрУдза  
У пОлі за зимОві місяЦі?

У 2009 році співробітниками університету штату Віскон-
сін (Joe Lauer, Nick Schneider) було встановлено, що воло-
гість кукурудзи в грудні-січні стабільно була 22%, та лише 
в березні впала до 16%.

Співробітники компанії KWS визначали вологість зерна 
кукурудзи взимку та навесні 2015 року у господарствах Чер-

нігівської та Полтавської областей. 13.02.2015 р. вологість гі-
бридів Капітан та Еміліо була трохи більшою за 20% - 20,4 та 
20,6% відповідно. При збиранні врожаю через півтора міся-
ця (26.03.2015) вологість зерна дещо зменшилася - до 17,7%.

Можна припустити, що при природному сушінні воло-
гість зерна кукурудзи в полі взимку не падає нижче 19-
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20%. Тому при збиранні восени зерна з вологістю меншою 
за 26% та подальшому його сушінні на елеваторі з витра-
тами 180 грн/тонно-відсоток зимові жнива не мають сенсу 

- витрати на сушіння та втрати від «перестою» кукурудзи в 
полі є еквівалентними.

Якщо вартість сушіння становить, наприклад, 
100 грн/тонно-відсоток, відкладені до зимової пори 

жнива окупляться, якщо восени вологість зерна пере-
вищує 29%. Тобто при наявності власної сушарки навіть 
у Поліссі чи Галичині доцільно збирати вологу (28-30%) 
кукурудзу восени. А якщо немає? Теж збирати восени та 
везти на елеватор! Бо крім теоретичних розрахунків та 
порівнянь витрат існує  вагомий аргумент проти зимних 
жнив – ризик величезних втрат.

Пізнє (у березні-квітні) збирання кукурудзи  
погіршує якість обробітку ґрунту

Розмоклий від дощу ґрунт + сильний вітер = втрата 6 т/га.  
Ця кукурудза не дочекалася збирання



25

«Агро1», №12 (71), грудень 2021 р.

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

думкА фАхівця

Існує ймовірність того, що врожайність кукурудзи при 
зимовому збиранні «раптово» виявиться в 1,5-2 рази мен-
шою, аніж при осінньому. Наприклад, у дослідах, які прово-
див Dave Hooker у штаті Вісконсін (США) у 2000-2001 pp., 
втрати становили від 38 до 65% через рясний снігопад у 
«несприятливий» рік. За спостереженням цього дослідника, 
взимку 2019 року втрати зерна кукурудзи сягали 100 бу-
шелів/акр (понад 6 т/га) через вилягання рослин. Загаль-
ний вплив пізньої зими, ранньої весни, перезволоженого 
ґрунту та сильного вітру не витримали навіть дуже «потуж-
ні» рослини кукурудзи.

Тому не дарма страхові компанії в Північній Америці 
вважають відкладені до зими чи весни жнива невиправ-
даним ризиком. І не страхують посіви, які «перестояли» 
10 грудня. Американські та канадські фермери, які бажа-
ють ризикнути, ризикують усім. Тому на подібні авантю-
ри свідомо покладаються або дуже азартні, або не дуже 
розумні господарі.

Чи варто ризикувати українськім аграріям? На мою 
думку – ні. Жнива взимку – непоганий тактичний ма-
невр, але погана стратегія. Трохи «затягнути» збирання 
кукурудзи до 1-2 декади грудня доцільно, коли є певні 
проблеми з надмірною вологістю ґрунту або дещо висо-
кою вологістю зерна. Але чекати січня, лютого чи березня 
не варто – чим довше кукурудза знаходиться в полі, тим 
менше її потрапить до комори.

Олександр Гончаров

Великі втрати при зимовому збиранні – це не лише «мінус» 
урожаю, а й необхідність знищувати падалицю кукурудзи у 

посівах наступної культури
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Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

A1

                  Українська техніка

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

Європейська якість

ГАРАНТІЯ 3 РОКИ ДОСТАВКА

ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ

– Володимире Олексійовичу,  до-
брого дня. Хотілося б почати роз-
мову з традиційного запитан-
ня – під які завдання придбали 
шлейфову борону від АЯКС АГРО?

– Основних завдань два: вирівню-
вання поля після оранки та збере-
ження вологи у ґрунті. Загалом, ми 
бачимо у цьому агрегаті заміну пе-
редпосівної культивації навесні.

– Скажіть, з яким трактором агрегатуєте для досягнення кращих результатів?

– Для своєї борони в якості тягача ми використовуємо трактор ХТЗ-242. Потужності у 
240 к.с. вистачає з запасом і буде цілком достатньо навіть навесні по вологому полю. 
Витрати палива при цьому – близько 3 л на гектар. За зміну робимо близько 60 га.

– На які технічні аспекти шлейфової борони АЯКС-11 Ви звернули увагу, що саме у 
Ваших очах відокремило її від конкурентів?

– По-перше, перед замовленням ми відвідували виробництво. Бачили якість металу, 
якість зварювання, збірки. Борона від АЯКС АГРО важча за борони-аналоги на тонну, 
це говорить про використання більш надійних матеріалів. 
У роботі вирішенню завдань сприяє перекриття рядів «зубів» менше 2-х см. Через це не 
виникає гребнистості на поверхні поля після проходу. 
Загалом, після осінньої роботи ми повністю задоволені агрегатом та увагою з боку ви-
робника до усіх аспектів сервісу, тому можемо рекомендувати шлейфові борони від 
АЯКС АГРО кожному господареві землі.

Дубина Володимир 
Олексійович 
ФГ Дубина
Зачепилівський р-н, 
Харківська обл.
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Звертайтеся:  (068) (066) 542-5379 – директор Калмиков Сергій Олександрович
(099) 513-26-09 – технічний директор Сніжко Ярослав

• будівництво зав і кзс, зерносховищ, за-
вальних ям.

• монтаж зернопереробного обладнання.
• реконструкція та ремонт зав та кзс.
• ремонт зерносепараторів.
• сушарки зернові модульні.
• теплогенератори біопаливні ГтУ з повітря-

ним теплообмінником тв: дають вам неза-
лежність від ціни на газ, дп та двократну 
економію! інтегруються з будь-якими зерносу-
шарками. використовуються і для обігріву теплиць, 
приміщень; сушки деревини.

• переобладнання зерносушарок на альтер-
нативні види палива.

Робимо відновлення ПРоектного Положення  
зеРнових ємностей до 15 тис. тонн

від підприЄмства, щО спЕЦіалізУЄться  
на бУдівниЦтві, рЕмОнті та ОбслУГОвУванні  
аГрОпрОмислОвОГО сЕктОрУ більШЕ 20 рОків:  
ОтримаЙтЕ мОЖ ливість якіснО збЕріГати  
та прОдавати зЕрнО за максимальними Цінами

• вирівнювання  
силосів та хоперів  
у проектне положення.

• поточний ремонт,  
модернізація,  
реставрація  
обладнання та м/к  
будь-якої складності.

• Гідроізоляція,  
утеплення, відновлення  
цинкового шару.

• послуги кіп  
та автоматизації.

кіровоградська обл., Олександрійський р-н,  
с. пантаївка, авпп «Украгротехнологія»  
будівництво зерноочисного комплексу

Черкаська обл., с. корсунка,  
тОв «корсунська»: виготовлення  
і монтаж всього зерносушарного  

комплексу за 100 днів

budagroplus@i.ua
www.budagroplus.com.ua

Гарантія • сЕрвіс • бУдівЕльні • мОнтаЖні • пУскО-налаГОдЖУвальні рОбОти + навЧання

працювати напряму з виробником – вигідно!

Все ДлЯ 100% рОбОТи елеВАТОрА:

A1
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ВиробництВо  
поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

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

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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У битві за врожай беруть участь як окремі фермери, так і 
великі агрохолдинги. При виході техніки з експлуатації вони 
опиняються в нерівних умовах. Великі підприємства мають 
свої ремонтні бази з заздалегідь заготовленими запчастинами, 
та й техніка не лише більш сучасна, а й «молодша». Великі під-
приємства, як правило, мають і резерв обладнання. Тому дріб-
ні та середні господарства гостро відчувають проблеми, пов’я-
зані з ремонтом техніки. Вони частіше шукають альтернативу 
трудомісткому ремонту, який не лише дорогий, а й потребує 
вимикання техніки з виробничого циклу. Такою альтернативою 
є технології профілактики від зношування та безрозбірного 
ремонту (відновлення), якщо навіть деталі механізмів вже зно-
шені. У такому разі відновлення техніки відбувається без зу-
пинки обладнання на ремонт, тобто, без відриву від виробни-
цтва. Це можливо при застосуванні спеціальних присадок 
(добавок) в оливи, пластичні мастила і паливо.

На українському ринку паливно-мастильних матеріалів 
представлено достатньо таких продуктів. Вони мають різні 
технології застосування, різняться за ефективністю, але всі 
вони спрямовані на збільшення ресурсу техніки та зниження 
споживання енергоресурсів (бензину, дизельного палива, 
газу та електрики).

виробництвом та впровадженням таких ресурсозберігаю-
чих засобів під торговою маркою мЕГаФОрс займається 
з 2002 року науково-виробнича фірма «мегафорс». до цієї 
продукції фірми належать:

• моторні оливи;
• присадки (добавки) в моторні, трансмісійні  

та індустріальні оливи;
• пластичні мастила;
• присадки в паливо;
• охолоджувальні рідини-антифризи.

За нашою статистикою, для сільськогосподарської техніки 
найбільш популярними є присадки в оливи. Ці присадки відно-
сяться до ремонтно-відновлюючих (реноваторів). Вони застосо-
вуються для запобігання зносу поверхонь, що труться, або від-
новлення цих поверхонь, коли вони, як зазначено вище, вже 
зношені. При застосуванні цих присадок (добавок) на поверх-
нях тертя утворюється вуглецево-металокерамічний шар, який 
знижує тертя (коефіцієнт тертя) і підвищує зносостійкість повер-
хонь, що контактують, в парах тертя. Саме це і дозволяє, не ви-
водячи обладнання з експлуатації, відновлювати зношені меха-
нізми, збільшуючи їх міжремонтний період. Наша присадка 
випускається в рідкому та консистентному видах. Рідкі присад-
ки застосовуються для продовження життя двигунів, механіч-
них та автоматичних трансмісій (коробок передач, редукторів 
приводу коліс і допоміжних механізмів, вузлів гідравліки). Кон-
систентні присадки застосовуються у всіх вузлах, де використо-
вується пластичне мастило.

Нами помічено, що за 19 років сфера використання приса-
док мЕГаФОрс сильно розширилася. Спочатку це були виключ-
но трактори мтз («беларус»). Основною проблемою цих тракто-

рів є коробка передач. У цих вузлах слабким місцем виявилися 
підшипники. Вони в коробці передач найчастіше руйнуються. 
Це призводить до перекосу валів і, як наслідок, до поломки або 
зрізання зубів шестерень. Додавання у трансмісійне масло при-
садки МЕГАФОРС призводить до утворення на всіх поверхнях 
підшипників, що труться, - на роликах, кульках і робочих по-
верхнях обойм - захисного шару, який твердіше за сталь і зни-
жує тертя в кілька разів. Це забезпечує збільшення ресурсу під-
шипника, а отже і вузла загалом, теж у кілька разів. Першими 
тракторними двигунами, де було застосовано присадку МЕГА-
ФОРС, були саме «Беларус». У даному випадку від застосування 
МЕГАФОРСу піднімається компресія в циліндрах, піднімається 
тиск масла, а також скорочується витрата палива. Консистентна 
присадка добре зарекомендувала себе у вузлах, де використо-
вується пластичне мастило. Цей вид присадки, який поєднуєть-
ся з пластичним мастилом, іноді використовується і в чистому 
вигляді, найчастіше застосовується в комбайнах і причіпному 
або навісному устаткуванні, де є багато точок шприцювання.

На сьогоднішній день нашу продукцію використовують 
не тільки в тракторах «Беларус», а й у сучасній техніці, трак-
торах та комбайнах таких провідних брендів як John Deer, 
New Holland, Case та ін. Причому останнім часом до нас 
звертаються за продукцією не лише дрібні та середні фер-
мерські господарства, а й великі агровиробники. Слід також 
відзначити, що, крім традиційного застосування в механіч-
них трансмісіях і двигунах, почалося активне використання 
присадок МЕГАФОРС у вузлах гідравліки.

слід пам’ятати, що продукція нвФ «мегафорс» добре за-
хищає та відновлює не тільки трактори та комбайни, а й усі 
види транспорту, включаючи малолітражки. застосовується 
вона з величезним успіхом і в присадибній техніці: мотобло-
ки, генератори, компресори, скутери та мотоцикли, мотоко-
си, бензинові пилки та інше.

присадка мегаФорС – трудівник полів!

www.megaforce.ua

Дивіться Youtube-канал мЕГаФОрс
Телефонуйте (067) 634-61-89, (050) 320-65-25, (068) 960-32-52
Наша адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 43

загальновідомо, що техніка у сільських умовах працює завжди в екстрімі. спека, мороз, дощ, розкислі або курні поля, 
великі навантаження. проблеми «жанру» можна перераховувати майже до нескінченності. інтенсивна експлуатація техніки 
призводить до виходу її з ладу, як правило, внаслідок зносу тертьових поверхонь деталей механізмів, що сполучаються.

при замовленні на Суму більше 1000 грн - доСтавка безкоштовно

A1
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ МІН. ДОБРИВ У БІГ-БЕГАХ ПО ПІВДНЮ УКРАЇНИ ДО 7 т. 066 326 48 23
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