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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

виробляє та реалізує:
(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

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) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com

www.agroone.info
• e-mail: та
agroone@ukr.net
• т.: (067)
513-20-35
БЕЗКОШТОВНО розміщуй
продавай свій товар
на сайті:
AGROONE.INFO т.:(067) 513-20-35
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ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ
Вегетаційний період

Стійкість до вовчка

Стійкість до гербіцидів/
технологія

FURIOUS CL / ФУРІУС СЛ

115 днів

А-F

Імідазоліни / Clearfield +

РАВЕЛІН

108 днів

MEDUSA / МЕДУЗА

112 днів

A-G+

-

ES BAMBINA / EC БАМБІНА

105 днів

A-G+

-

LEYILA / ЛЕЙІЛА

106 днів

A-E

-

IRIMI / ІРІМІ

115 днів

А- E

Імідазоліни / Clearfield

Гібрид

сульфонілсечовини

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
Гібрид

ФАО

Тип зерна

Напрям використання

FATALE / ФАТАЛЬ

240

Кременисто-зубовидне

Зерно

PLEVEN / ПЛЕВЕН

270

Кременисто-зубовидне

Зерно

MADIVO / МАДІВО

340

Зубовидне

Зерно

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ
Сорт

Кількість рядів

Різновид

Вакула, еліта

6

pallidum

Галичанин, еліта

6

Ricotense

Адапт, 1 репродукція

2

medicum

На все насіння надаються сертифікати на сортові
та сертифікати на посівні якості

Група «АГРОТРЕЙД»

вул. Дмитрівська 31/35, м. Харків, 61052, Україна
www.agrotrade.ua • Тел.: +38 (057) 766-22-22
Відділ продажу насіння +38 (067) 500-18-97
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Дорогi друзi!

Ми щиро вітаємо Вас з Новим
Роком та Різдвом Христовим!
Від всього серця бажаємо здоров’я,
добра, успіхів та Божої Благодаті!
Хай рік дарує щедрі врожаї та звершення!
З повагою, команда ПП «Агрохiмтранс»

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

ЯКІСТЬ СИМЕТРИЧНА ЦІНІ
Нут
Сорт
Гоксу
Гоксу
Гоксу
Гоксу
Гоксу

Оригінатор
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна

Фракція
6
7
8
9
10

Пшениця дворучка
Ціна/грн
54 000
54 000
63 000
72 000
81 000

Соя
Сорт
RR2 YS 04D3
RR2YS06D1
Ультра
Хайстар

Оригінатор Вегетація
Канада
80 дн.
Канада
100 дн.
Канада
85-90 дн.
Канада
105 дн.

Ціна/грн
27 000
27 000
27 000
27 000

Гречка
Сорт
Українка
Ювілейна 100
Дікуль
Дауріта

Оригінатор
Україна
Україна
Україна
Україна

Ціна/грн
36 000
36 000
45 000
45 000

Просо
Copт
Німрод
Константинівське
Слобожанське
Золушка
Полтавське Золотисте
Біла Альтанка

Оригінатор
Туреччина
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна

Ціна/грн
27 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

Сорт
Арабелла
Сезарія

Оригінатор
Австрія/ЗААТБАУ
Австрія/ЗААТБАУ

Ціна/грн
16 200
16 200

Сорго
Гібрид
Текила

Оригінатор
USA Tarsa Group

Ціна/євро
180

Горох
Copт
Оплот
Меценат
Саламанка
Астронавт
Мадонна
Лессна

Оригінатор
Україна
Україна
Лембке
Лембке
Лембке
Австрія

Ціна/грн
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500

Ячмінь
Сорт
Галичанин
Даллас
Командор
Вакула
Геліос
Адапт
Сталкер
Себастьян
(пивоварний)
Вільма

Оригінатор
Україна
Канада
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна

Ціна/грн
12 600
16 200
12 600
12 600
12 600
12 600
16 200

Сейет (Данія)

16 200

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
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ТОВ «Акпадон-Агро» – український
виробник насіннєвого матеріалу
пропонуємо аграріям купити насіння соняшника
та кукурудзи високої якості за вигідною ціною

Основні напрямки діяльності компанії:

• селекція і вирощування високоврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи;
• доопрацювання насіння високоврожайних гібридів соняшнику, кукурудзи на власному сучасному заводі, що знаходиться в Молдові, та на заводах наших партнерів в Україні.
• продаж високопродуктивного посівного матеріалу з високим потенціалом на території
України та за її межами.

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

п.о.

2320

гібрид для технології Clearfield
Катерина Clearfield

F1

110-115

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
Кодекса селекція
Maisadour Semences
НУР
Кремінь 200 CB

1360

ФАО 190
F1

ФАО 170
ФАО 210

п.о.

750
680

ДБ Хотин

ФАО 280

930

Моніка

ФАО 320

1500

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

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

ВИСОКА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ!
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Виробник гумінових добрив в Україні

Норма витрати

Найменування рідких
мікродобрив

Культури (призначення / примітки)

Насіння,
л/т

Позакоренево, л/га

Ціна за
1 л в 10 л
кан., грн.

1,5

0,7-1,5

95,0

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 антистресового ефекту та зміцнення імунітету рослин. Гумат калію з високим вмістом фульвокислот
12-15%,К2О-3-5%, MgO-1.5%

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

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

ПрилипачСТІМОЛИП ЕКСТРА

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

0,2

100,0

Комплексні мікродобрива для різних культур

Прилипачі

www.stimorganic.com.ua

096 171-52-73

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

099 071-11-92
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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 конюшини.
На сьогоднішній день виробництво
насіння зросло та урізноманітнилось
завдяки успішному пошуку нових
ринків збуту і сфер використання продукції, і цим самим осягнувши повний
і конкурентний перелік основних
сільськогосподарських культур.

НАПРЯМКИ І ІНСТРУМЕНТИ СЕЛЕКЦІЇ
LABOULET займається селекційно-генетичними програмами за 7 напрямками: Соняшник, Кукурудза, Льон олійний, Горох/Вика, Кормові пасовищні і газонні трави, Рицина, Лунарія.
Для всіх програм і всієї зародкової плазми, LABOULET працює 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, виділення 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 параметрів, заданих селекціонером та очікуваних для виробничників.

Кукурудза

Соняшник

Культура

Льон

Горох

Гібрид/сорт
СПРИНГБОКС (LST 121 ТС)
ЛС САНПРАЙЗ (L 16-06 С)
МУЗИКАЛ (LST13-04 С)
ЛС МАГИСТРАЛ (L17-01 С)
ЛС ГЕНТУ (L 14-12 S)
ВАЛЛАБІ (LST126TI)
ЛСТ907 (ОЛІВАЛ)
ЛС КАРАКАЛ (L14-02 ТО)
ЖИРАЛ* (OL555)
ОЛІБЕРД (LST- 904)
СІБЕРД (LST-908)
ЧЕРРІ (L 13-20ОІ)
ЛС КІВИ (L 15-13 IS)
ТВІТІ (L 13-22 IS)
СПАЙСІ (L 13-Ю І)
ЛС РАГБІ (L 15-15 І)
ЗЕТА115С
ЗЕТА 140С
БЕАНІЯ
ЛАЗУЛІЯ
ЦІТРИНІЯ
ЦИРКОНІЯ
ТІРНАВІЯ
РУДІЛІЯ
РОДОНІЯ
СЕРБІЛІЯ
ГАЛААД
КАОЛІН
АЛЬПАЖ
АЛБУМ
ВЕРБАЛ
БАЛКАН

Напрямок
Класичні
Класичні
Класичні
Класичні
Класичні
Євро-Лайтнінг
Класичні олеїнові
Класичні олеїнові
Класичні олеїнові
Класичні олеїнові
Класичні олеїнові
Євро-Лайтнінг
Євро-Лайтнінг
Євро-Лайтнінг
Євро-Лайтнінг
Євро-Лайтнінг
Простий
Простий
3-х лінійний
3-х лінійний
3-х лінійний
3-х лінійний
3-х лінійний
3-х лінійний
3-х лінійний
Простий
Ярий
Ярий
Зимуючий
Ярий
Ярий
Зимуючий

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% лінолевої 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 осіннього посіву. Впровадження нової технології фотоперіодичного управління рослиною в комплексі з високою стійкістю до
морозу дає можливість фермерам використовувати в осінній
посів в континентальних умовах. Це нові горизонти для гороху, що забезпечують населення білком, ґрунт азотом і врешт
для втілення гарних сівозмін.

Група стиглості
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньостиглий
Середньоранній
Середньостиглий
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Ультраранньостиглий
Ультраранньостиглий
Ранньостиглий
Ранньостиглий
Середньоранній
Середньоранній
Середньоранній
Середньостиглий
Середньостиглий
Середньопізній
Ранньостиглий
Ранньостиглий

Олійність, %

Олеїнової
кислоти, %

48-50
49-50
48-50
48-50
49-52
51-52
52-53
до 88
48-51
до 88
49-50
до 88
52-53
до 88
48-49
до 88
48-51
до 88
49-51
48-49
50-51
50-51
ФАО 120
ФАО 140
ФАО 160
ФАО 180
ФАО 220
ФАО 260
ФАО 280
ФАО 310
ФАО 360
ФАО 450
45,6
44,8
На стадії реєстрації

Середньоранній
Середньопізній

Потенціал
врожайності, до т/га
5,2
5,5
5,4
5,5
5,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,2
5,0
5,5
5,2
5,2
5,5
10
11
12
14
15
15
15
15
18
19
2,2
2,5
6,5
6,4

На стадії реєстрації

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

A1

Прийміть від нас щирі вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, успіхів, родинного щастя,
невичерпної енергії та благополуччя! Нехай Новий рік увійде у Ваші домівки
щедрим і веселим гостем, засіє Ваші родини злагодою, а поля снігом
та подарує багато нових успіхів на життєвих шляхах!

Веселих Свят!!!

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»

(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ
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

Культури
Зернові колосові

Кукурудза

Олійні

Зернобобові

Фази застосування
- обробка насіння
Обприскування посівів у фазі:
- кущення
- виходу в трубку
- виходу флагового листа
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 5-7-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 3-6-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- бутонізації
- формування бобів

Препарат

Норма витрат
препарату

Вартість однієї
обробки

Регоплант насіння
Зернових Колосових

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Зернові
Колосові

20 мл/га

60 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Кукурудза

25 мл/га

75 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант Олійні

50 мл/га

90 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант
Зернобобові

50 мл/га

90 грн/га

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Чому плодоовочеводи вибирають «Мегафол»
як антистресант №1?

A1

«Мегафол» визнаний на ринку України вже понад
десять років як спеціальний антистресовий агрохімікат,
що виробляється в Італії відомою компанією Valagro
з рослинної сировини та містить амінокислоти
в особливому поєднанні з калієм, бетаїном,
полісахаридами та прогормональними сполуками.
Основні компоненти «Мегафолу» отримані шляхом
ензимного гідролізу та ексклюзивної технології Wave
з високопротеїнових рослинних субстратів.
Застосування «Мегафолу» підвищує врожайність
та якість продукції та стабілізує ці показники
у несприятливих умовах.
Амінокислоти та бетаїн в особливому поєднанні з іншими
сполуками стимулюють ростові процеси, забезпечуючи рослину готовим енергетичним резервом у стресових ситуаціях (заморозки, низька або висока температура, градобій, хімічний
опік тощо). «Мегафол» розширює температурні межі ефективності листових підживлень при спільному їх застосуванні,
підвищує здатність засвоєння елементів живлення, граючи
роль транспортного агента та поверхнево-активної речовини.
«Мегафол» може використовуватися з усіма хімічними та біологічними ЗЗР, підвищуючи їхню ефективність. Так, стимулюючи обмін речовин, він сприяє легкому подоланню овочевими
культурами стресу, викликаного фітотоксичністю хімічних ЗЗР,
оскільки дозволяє рослині вийти зі ступору якнайшвидше.
На ринку України представлена величезна кількість вітчизняних стимуляторів росту, винайдених нашими доморощеними «хіміками» та вироблених мало не в гаражах. Діючі
речовини в таких продуктах різноманітні – від примітивного
поєднання сечовини з янтарною кислотою до простого розчинення у воді чи спирті синтетичних гормонів росту (гіберелінів,
ауксинів, брасинолідів). При цьому у виробництві таких стимуляторів дуже часто завданням є отримання візуального ефекту,
який часто не пов’язаний з урожайністю, оскільки ці продукти
не враховують фазу внесення та позиціонуються як призначені
«на всі випадки життя».
Але, як кажуть британці: «Ми не настільки багаті, щоби купувати дешеві речі». Тому хотілося б глибше розглянути проблему
стресів та стимулювання ростових процесів. Навіщо ми використовуємо стимулятори? Правильно, для прискорення росту та
розвитку рослин. Коли виникає проблема? Тоді, коли ми хочемо
отримати більш ранню продукцію, що найважливіше в овочівництві та садівництві. Польовим культурам стимулятори дозволяють швидше проходити фенофази, які є критичними для формування врожаю. Наприклад, прискорення цвітіння соняшника
та кукурудзи в період найбільш сприятливий для запилення.
Для всіх без винятку культур існує проблема зупинки зростання внаслідок стресів. Найбільш критичними є абіотичні
стреси. Вони систематизуються за такими факторами як вплив
високих та низьких температур, посуха, перезволоження
ґрунту, хімічний вплив ЗЗР. Кожен з них може бути критичним і призводить до часткової чи повної втрати врожаю. У
більшості ситуацій фермер мало уявляє, як визначити, знаходиться рослина в стресі чи ні, тим більше – оцінити його
рівень та критичність. У результаті він побачить результати
цього стресу під час збирання врожаю.

14

Стрес не є абсолютним злом для рослин. Реагуючи на абіотичні фактори, рослина запускає механізм захисту. Наприклад,
при високих температурах рослина закриває продихи і зупиняє дихання з метою збереження вологи. Однак за умови, що
такі стресові фактори є короткочасними, «відключення» рослиною свого активного розвитку негативно вплине на зростання та формування врожаю.
Більше того, стрес від температур, перезволоження, дії ЗЗР
чреватий для рослини затримками у розвитку, і втрати можуть
бути значними, якщо не вжити заходів для лікування.

Чим найкраще лікувати стрес? Якому продукту рослина
має найбільшу довіру?
Щоб розібратися в цьому, потрібно звернути увагу на те, що
використовує рослина для опору на стрес і відновлення.
За аналогією, коли травний тракт людини не справляється
з їжею, ми використовуємо ферменти, які допомагають позбавитися тяжкості в шлунку. Рослина теж має власний механізм
виходу зі стресу. У роботу включаються речовини-помічники
під назвою амінокислоти.
Близько 60 років тому вчені, вивчаючи механізм виживання морської водорості Фукус Пухирчастий (Ascophyllum
nodosum) в умовах критичних перепадів температур і сильних берегових течій уздовж узбережжя Норвегії, знайшли
надзвичайно високий вміст амінокислоти проліну. Досліджуючи далі роль незамінних амінокислот, фахівці виявили, що
як опір стресу рослини активно використовують гліцин та глутамінову кислоту.
Компанія Valagro (Італія) одна з перших почала розробляти надійний інструмент протидії стресу, використовуючи
останні наукові дані. Загалом усі продукти Valagro досить наукомісткі. Понад 20 років тому з’явився лідер продажу компанії
– препарат на основі амінокислот, антистресант під назвою
«Мегафол», обсяг продажу якого у світі перевищує 2 000 000
літрів на рік. За час існування препарату його склад постійно
змінювався і вдосконалювався. «Мегафол», який був в Україні
10 роками раніше, і сьогодні – це абсолютно різні продукти.
Valagro стала першою компанією, яка застосовує для випробування своїх продуктів технологію генних чіпів. Для тестів ви-
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користовують рослину під назвою Резуховидка Таля (Arabidopsis
thaliana). У світі широко використовують арабідопсис як модельний організм для вивчення генетики та біології розвитку рослин.
Вважається, що арабідопсис грає для аграрних наук таку ж роль,
як лабораторна миша та плодова мушка для тваринництва.
Рослина часто використовується при дослідженнях у космосі.
Зокрема, арабідопсис вирощувався на радянській станції «Салют-7» 1982 року. NASA планувало його вирощувати на Місяці у
2015 році, а автори проекту Mars One – на Марсі у 2018-му.
Мінімальний розмір геному (близько 157 мільйонів пар
нуклеотидів) робить Arabidopsis thaliana зручним об’єктом для
картування генів і секвенування. Геном арабідопсису у 2000
році став першим секвенованим геномом рослини.
Технологія генних чіпів Valagro дозволяє оцінити ефективність препаратів у межах дії генів з урахуванням знань у тому,
за що відповідає той чи інший ген. Наприклад, в лабораторії
Valagro при вивченні впливу «Мегафола» на арабідопсис побачили експресію (відгук) більше десятка генів.
Їхня активність проявилася у більшому синтезі рибонуклеїнової кислоти. Даний показник дозволяє зробити висновок про
те, який ефект має препарат на рослину з наукової точки зору.
Що цікавого у «Мегафолі»? Це препарат на основі амінокислот, бетаїнів, полісахаридів, глікозидів, вітамінів. Кожен з компонентів суворо дозований. Повний склад «Мегафолу» є комерційною таємницею компанії, проте амінограма дозволяє побачити,
що в цьому препараті підвищений вміст проліну. Пролін і гідропролін – найважливіші амінокислоти, залучені на захист рослин
від стресів. Їхнє найважливіше завдання – підтримання стінок
клітин у нормальному стані та посилення їх. Пролін також залучений до процесів фотосинтезу, азотного обміну, збереження
цілісності білків, процесів генеративного розвитку та запилення.
Це особливо важливо при посусі, перезволоженні, високих
температурах. У разі впливу подібних негативних факторів
рослина використовує для підвищення концентрації амінокислот білки зі своїх резервів. Однак для цього потрібен час,
енергія та зменшення своїх ресурсів.
Гліцин є другою за значимістю амінокислотою, що використовується рослиною для протидії стресу. Гліцин критично важливий підтримки структури білків, ензимів і ферментів, клітинних мембран. Він бере активну участь у процесах протікання
фотосинтезу та дихання.
Гліцину належить основна роль протидії біотичному стресу,
викликаному захворюваннями. Він також має лікувально-про-

філактичну дію.
Глутамінова кислота – третя за значенням
речовина, яка є основою для створення більшості амінокислот та має значний вплив на
процеси фотосинтезу.
Крім цього «Мегафол» характеризується високим вмістом триптофану.
Цікаво зауважити, що амінограма стимуляторів зростання інших виробників
(італійських, іспанських) часто не містить
цієї речовини. Пояснюється це дуже просто: при вилученні амінокислот з сировини тваринного походження виходить продукт, який не містить триптофан. Valagro
використовує для створення «Мегафолу»
виключно сировину рослинного походження, в якій триптофан присутній. Амінокислота триптофан є прекурсором ауксинів, що робить її важливим елементом
активації розтягування клітин та активного зростання кореневої системи.
Такий оригінальний склад «Мегафолу» дозволяє йому бути унікальним інструментом для протидії стресам різної природи. У
цілому, як ви бачите, «Мегафол» - це препарат для отримання
чудового врожаю та високого прибутку.
Друга половина 2021 року відзначилася різким зростанням цін на сировинних ринках, що викликало подорожчання сировини для виробництва добрив у 2, а то й у 3
рази. У результаті такого зростання цін багато аграріїв недовнесли NPK-добрива в ґрунт і планують різко обмежити
їх внесення з метою економії коштів. Внесення добрив та
стимуляторів по листу ніколи не замінювало основне внесення добрив під корінь. Проте цієї весни прогнозується
зростання інтересу та практики внесення водорозчинних
добрив по листу (NPK Master від компанії Valagro - 3-4 кг/га
формули 20:20:20, 18:18:18 та 13:40:13) спільно із стимуляторами «Мегафол» та ЗЗР.

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

Денис Миргород,
комерційний директор «Агрісол»

+38 050 330-56-77

15

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

«Агро1», №1 (72), січень 2022 р.

Земельна
реформа
Питання–відповідь
Я — землевласник

Що мені дає земельна реформа?
Вiльно розпоряджатися своєю власністю: продавати, здавати в оренду, обмінюватися дiлянками (щоб ліквідувати «шахівницю»), передавати у спадок та дарувати, змінювати цільове призначення.
Досвід інших країн доводить, що вартість землi зростатиме
як завдяки світовому зростанню попиту на агропродукцію, так
і залученню інновацій та вiдповiдальному землеробству. Цифровізація, яка є частиною земельноï реформи, робить зручним
доступ до електронних документів та iнформацiї про землю,
доступ до електронних сервісів, посилює захист майнових
прав та допомагає отримати державну підтримку прозоро й
справедливо для усіх заявників-землевласників.
Чи обов’язково я маю продавати земельну ділянку?
Ні, не обов’язково. Власник земельної ділянки сам вирішує:
продавати свою землю чи ні.
За якою ціною я можу продати землю?
Законодавство України не встановлює верхню межу ціни.
Проте встановлює нижню: до 1 січня 2030 року така ціна не
може бути меншою від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Які документи потрібні?
1.	Документи, які підтверджують право власності на земельну ділянку (державний акт на право власності, свідоцтво про право власності на нерухоме майно або інші
документи).
2.	Витяг з Державного земельного кадастру (можна отримати у нотаріуса).
3.	Витяг з Державного реєстру прав (можна отримати у нотаріуса).
4. Витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку (можна отримати в Дії, на сайті Держгеокадастру
або в ЦНАПі).
5.	Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника (ідентифiкацiйний номер).
6. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.
Важливо: на документі, який підтверджує право власності
на ділянку, має бути її кадастровий номер. Якщо він відсутній,
його необхідно присвоїти.
Чи можна продати землю, яка перебуває в оренді?
Так, можна. Але ваш орендар має переважне право на придбання. Щоб продати земельну ділянку іншій особі, ця особа
повинна запропонувати більш високу ціну, яку орендар відмовиться платити.
Чи можу я продати частину землі?
Можете, але пiсля певної пiдготовки. Річ у тім, що земельна
ділянка має три ключові характеристики: кадастровий номер,
площу та адресу. Самостійно їх змiнювати не можна. Проте
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можна здійснити поділ землі, зареєструвати окремi дiлянки, а
вже потiм - продати одну з них.
Я успадкував ділянку разом з родичами. Як продати мою
частину?
Кожен спадкоємець може продати свою частину, але iнший спадкоємець має переважне право на її придбання.
Які податки я сплачу в разі продажу землі?
Податок з доходів фізичних осіб у розмірі 5% від оцiнки
(є пiльги, які не поширюються на ранiше пiдмораторнi землі).
Вiйськовий збір - 1,5% вiд оцінки.
Оплаті підлягатимуть також послуги нотаріуса за вчинення
відповідних нотаріальних дій.
Чим мені допоможе відкритий ринок землі?
Земельна реформа - це можливість розпоряджатися своєю
власністю з користю для себе й законно отримувати за свою
землю справедливу, а не найнижчу в Європі платню.
Власник землі може самостійно вирішувати, що з нею робити. Вартість земельної ділянки постійно зростатиме, тому сiльськогосподарська дiлянка у власності - це дуже хороший актив.
Крім того, ціна на оренду землі з запровадженням ринку також йтиме вгору. Землевласники зароблятимуть значно
більше.
Чи може власник змінювати цільове призначення землі?
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативи власників земельних
ділянок та на підставі рішення сільської, селищної, міської
ради.
Етап 1. Необхідна нотаріально засвідчена Заява на зміну призначення земельної ділянки, яка підписана власником.
Заява є підставою для розробки проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється.
Етап 2. Власник земельної ділянки повинен подати розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки до відповідної сільської, селищної, міської ради. Затвердження документації щодо земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту, здійснює районна державна адміністрація.
Підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих, відповідно до них, нормативно-правових актів, документації землеустрою або містобудiвнiй
документації.
Етап 3. Якщо рішення про затвердження проекту землеустрою прийняли, потрібно внести відповідні зміни до дер-
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жавного земельного кадастру. Для цього документацію з
землеустрою подають державному кадастровому реєстратору
через центр з надання адміністративних послуг (ЦНАП) або
через електронний кабінет.

Я — орендатор

Як працює переважне право орендаря?
Землевласник зобов’язаний не пізніше як за два місяці
до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо її продажу в державному
реєстрі речових прав, звернувшись до нотаріуса. Нотаріус
повідомляє (з вказівкою ціни та умов продажу) про такий
намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом
вкладень та повідомленням про вручення або особисто під
розписку. Якщо Ви як орендар бажаєте скористатись своїм
переважним правом, про це потрібно повідомити відповідного нотаріуса.
Скільки сільськогосподарських земель можна буде купити
після відкриття ринку землі?
Фізичні особи мають право купувати землю не більше за

ТЕХНІКА, запчастини, обладнання

100 га, а з 2024 року - не більше 10 тисяч га. Юридичні особи - з
2024 року не більше за 10 тисяч га.
Що станеться, якщо земельна ділянка буде набута з порушеннями?

Земельна ділянка, набута з порушенням установленого порядку, може бути конфіскована. Конфіскація здійснюється на підставі
рішення суду за позовом Держгеокадастру України. Конфіскована
земельна ділянка підлягає продажу на торгах.

Я — фермер
Як я зможу конкурувати з великими компаніями?
Фермери можуть викупити земельні ділянки:
• надані їм у постійне користування для ведення фермерського господарства, або довічне успадковане володіння, або переоформлені в оренду;
• з розстрочкою платежу до 10 років;
• за вартість на рівні нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок;
• без проведення земельних торгів.
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ОЧЕВИДНЕ – НЕЙМОВІРНЕ
нормою, в який рік та в якій кількості
збирати, а що залишати на дорощування або на майбутній врожай. Якщо, наприклад, не встигли прибрати пшеницю,
вона просто вся обсиплеться і врожай
буде втрачено, а тут навпаки – врожай
примножиться!

Думаю, всім відомі фрази: «Все унікальне і дивовижне знаходиться навколо нас…» або: «Всі відповіді на головні
питання лежать на поверхні…».
Ось щось подібне трапилося і зі мною,
коли, пройшовши 15-річний курс самостійного вирощування часнику, спостерігаючи та аналізуючи результати і, в першу
чергу, враховуючи економіку, прийшло
відкриття – просте за змістом, але унікальне за своєю суттю. Зараз я вже говорю про новітню технологію вирощування
часникової продукції і, прошу відмітити,
не часнику, а всієї часникової продукції!
Суть цієї технології у самому процесі вирощування: Висаджуємо один раз, а збираємо три роки підряд...?!...?!...?!
Нісенітниця, - одразу скажуть скептики! Можливо для їхнього рівня знань
та досвіду у цій сфері вони по-своєму
мають рацію…. Але ж практика показує зворотне! І не просто практика, а
вже 5-річна робота з відточення всіх
нюансів цієї унікальної та високо
ефективної технології. В основу цієї
методики лягли економіка та фізіологічні особливості часнику. А що ж у
ньому такого особливого? Це те, чого
немає в жодній зерновій, технічній чи
овочевій культурі. Ця особливість полягає в пролонгації (тобто продовженні) вегетації до 3-х років.
Спробую пояснити. Посадивши восени або навесні повітряну цибулину
часнику, влітку ми отримуємо однозубку,
з якої далі виросте головка зі стрілкою
або більша однозубка. Так от суть цієї
методики заключається в слідуючому:
яку повітряну цибулину садити та якою
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«О сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух.
И опыт – сын ошибок трудных,
и гений – парадоксов друг…»
А. С. Пушкин

річні рекорди;
- і як результат всього цього – стабільно високі ціни на всю часникову продукцію (включаючи якісний посадковий
матеріал).
Тому вирощувати сьогодні лише товарний часник, м’яко кажучи, просто

Поле часнику на 2-й рік вирощування
(в минулому році один урожай вже був зібраний)
Зараз запущено процес патентування цієї моєї технології, і я зможу публічно розкрити всі її нюанси та секрети,
коли патент буде вже на руках. Можу
лише додати, що ця технологія може застосовуватися як на поливних, так і на
землях, що не зрошуються.
Зараз ми з вами живемо у золоту еру
для часникового бізнесу:
- у всьому світі значно збільшилося
саме споживання часнику та всієї часникової продукції (вже є навіть часникова
зубна паста);
- українські переробники значно збільшили свої потужності з переробки часнику та вже конкурують між собою на внутрішньому ринку за купівлю сировини;
- в Україні практично відсутній ліцензійний посадковий матеріал часнику;
- потреба в українському часнику
торгових мереж сьогодні б’є усі багато-

нерозумно! Тим паче, що собівартість
вирощування такого часнику зашкалює
за всі розумні межі економічної ефективності виробництва. При використанні моєї технології товарний часник
звичайно буде присутній як один з видів часникової продукції, але він вам дістанеться в рази дешевше (у тому числі і
як насіннєвий). А повітряна цибулина, як
завжди, зіграє свою головну і незамінну
роль як вихідна і стерильна форма посадкового матеріалу.
Завжди потрібно аналізувати, як ви
ведете свій аграрний бізнес.
І ніколи не пізно осягати нове.
З повагою,
Сергій Вікторович Паращенко,
автор сорту часнику «ІРЕН»

(099) 356-11-37

chistiyproduct063@gmail.com
www.organicpro.com.ua
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Аплікатор для внесення
рідких добрив у ґрунт
Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували
як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але
використання таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме
для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний
метод внесення РМД.

A1

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 кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений комп’ютером,
розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкціного підживлювача рослин

Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного підживлення рослин – економія та точність. За рахунок чого досягається максимальний результат:
• Підвищення ефективності підживлення завдяки прикореневому внесенню.
• Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• Зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• Можливість використання різних видів добрив.

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні 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 колеса
відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне колесо оснащене голками, через які і відбувається вприскування
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 переміщуються.
Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити
витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, виробники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість ре-

Наша компанія займається виготовленням, продажем та
введенням в експлуатацію ін’єкційних підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до
запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай,
тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантійну
підтримку, а також проводимо консультування та навчання
ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

За детальною інформацією звертайтесь
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»

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
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Іван Корженко, директор ТОВ «Греко Груп»
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Як втричі знизити витрати на сушіння зерна
Запатентовані теплогенератори з двофазним піролізним
горінням GRECO забезпечують найвищий ККД на ринку України

О

станніми роками чимало українських агровиробників будують у себе зерносховища та
комплекси для післязбиральної доробки зерна. Це дає змогу додатково заробити 15-20%
вартості зібраного врожаю. Поряд з тим, далеко не завжди сушіння зерна природним
газом чи рідким паливом є доцільним з економічної та інших точок зору. Тим більш, що
в Україні підключення до мережі газопостачання, отримання необхідних дозволів та сама
експлуатація нерідко перетворюються на справжній головний біль для замовника.

Саме тому дедалі більшого попиту набуває застосування альтернативних видів палива, таких як пелети. Це дає змогу фактично втричі знизити вартість зняття зайвої вологості з зібраного
врожаю зі збереженням усіх його товарних характеристик та
зручності в роботі.
Однак, на жаль, далеко не все обладнання, представлене
на ринку України, відповідає таким вимогам, що призводить
іноді до розчарувань аграріїв та непорозумінь. Тому запорукою
ефективної експлуатації зерносушарок з теплогенераторами
на твердому паливі є правильний вибір виробника, що пропонує свою продукцію разом з надійним сервісним супроводом.
У якості позитивного прикладу такого підходу можна навести вітчизняну компанію «Греко Груп», фахівці якої створили
без перебільшення унікальний – водночас простий та високоефективний генератор, що підключається, в тому числі, до зерносушарок. При цьому не потрібно змінювати конструкцію самих сушарок, відключати паливну апаратуру тощо – генератори
GRECO легко адаптуються до будь-яких наявних у господарствах сушильних агрегатів.
Важливо, що на цей вид продукції компанія «Греко Груп» отримала офіційний патент України на корисну модель на «Генератор попереднього спалювання (теплогенератор) для зерносушарок». Понад те, наразі триває процес оформлення цієї розробки
як винаходу, що додатково свідчить про її унікальність.
Річ у тім, що за рахунок двофазного піролізного горіння дося-

гається максимальний ККД роботи генератора GRECO. Відповідно, на сушіння кожної тонни зерна витрачається мінімально необхідна кількість паливних пелет, що дає змогу досягати витрат
на сушіння в межах 3-5,4 грн за 1 тонно/процент. Даний показник є найнижчим на ринку України.
При цьому генератор GRECO не потребує зупинок для очищення
та працює у цілковито автоматичному безперебійному режимі,
забезпечуючи отримання на виході гарантовано якісного і чистого продукту з заданими характеристиками кінцевої вологості.
Тобто, за істотного здешевлення вартості сушіння зерна, винахід
компанії «Греко Груп» водночас забезпечує усі переваги сушіння
на природному газі.
Слід звернути увагу, що «Греко Груп» пропонує на ринку
України своє обладнання для сушіння зерна разом з супутнім
сервісним супроводом, організувавши роботу 5 технічних бригад. Це дає змогу як ефективно вводити в експлуатацію теплогенератори, так і провадити поточне обслуговування об’єктів,
чи в разі потреби – усувати якісь несправності. У цьому плані
компанія вигідно відрізняється від багатьох виробників та продавців зерносушильного обладнання, у яких відсутня така підтримка клієнтів.
Про ефективність підходів «Греко Груп» свідчить той факт, що
сьогодні теплогенератори GRECO успішно працюють у десятках
українських господарств, забезпечуючи своїм власникам істотну
економію коштів та зручність у роботі.

Компанія «Греко Груп»
м. Вінниця, вул. Гонти, 35
www.greco.com.ua
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A1

Українська техніка
РОТАЦІЙНІ БОРОНИ
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 ККШ та КЗК

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

КОТКИ - ПОДРІБНЮВАЧІ

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

Адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22
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Європейська якість
ШЛЕЙФОВІ БОРОНИ
Дубина Володимир
Олексійович
ФГ Дубина
Зачепилівський р-н,
Харківська обл.
– Володимире Олексійовичу, доброго дня. Хотілося б почати розмову з традиційного запитання – під які завдання придбали
шлейфову борону від АЯКС АГРО?
– Основних завдань два: вирівнювання поля після оранки та збереження вологи у ґрунті. Загалом, ми
бачимо у цьому агрегаті заміну передпосівної 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 виробника до усіх аспектів сервісу, тому можемо рекомендувати шлейфові борони від
АЯКС АГРО кожному господареві землі.

Керівник відділу продажу Олександр Заремба
(068) 555-16-85, (066) 119-77-77
Дзвони зараз!
agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com
ГАРАНТІЯ 3 РОКИ
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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«Агродар Буд»: зберігання врожаю
повинно бути вигідним для фермера!

A1

Як вітчизняний виробник металевих силосів та безкаркасних ангарів бренду
«Агродар» допомагає своїм клієнтам підвищити рентабельність агробізнесу

Міщенко Андрій Олексійович
співвласник «Агродар Буд»

Немцев Петро Ілліч
співвласник «Агродар Буд»

– Очевидне рішення цієї проблеми – поступове створення
власної бази для післязбиральної доробки та зберігання зерна,
незалежно від того, обробляє господарство 300 чи 3000 гектарів. Сьогодні – це реальний інструмент для зменшення ризиків
для фермера та отримання додаткового прибутку у рослинництві, – вважає директор компанії «Агродар Буд» Петро Немцев.
ТОВ «Агродар Буд» впродовж останніх майже десяти років
відоме на ринку України як виробник практичних безкаркасних металевих ангарів та силосів для зберігання зерна,
що пропонуються під торговою маркою «Агродар». Компанія
успішно реалізувала у різних регіонах України вже сотні проектів, спрямованих на проміжне та постійне зберігання зерна.
– Нині фермер, на жаль, безпосередньо залежить від людини,
яка на елеваторі, приймаючи врожай, рахує цифри на калькуляторі. Сьогодні їй вигідно прийняти зерно від конкретного
господарства – заходьте, будь-ласка! Завтра ситуація на ринку
зерна змінюється – зачекайте, або продавайте своє зерно по
занижених цінах… До того ж, не секрет, що за кожну процедуру
з прийнятим зерном на елеваторі нарахують максимальний тариф: перевантаження, очищення, сушіння, зберігання, фумігація та ін. А ще ж зерно потрібно привезти з поля за декілька десятків кілометрів, а це також великі гроші, – вказує Петро Ілліч.
Тому спорудження досить бюджетних металевих ангарів чи
силосів невеликого обсягу може істотно полегшити життя фермера та підвищити рентабельність роботи господарства.
– Є очевидні моменти, котрі ми не завжди враховуємо. Ось
у нас у господарстві з’явився ангар для проміжного зберігання зерна. Це вже означає, що ми не мусимо віддавати зерно
з-під комбайна за скільки дадуть, а можемо вичекати місяцьдва-три, аж допоки не з’явиться нормальна пропозиція. Це
вже додатковий прибуток для фермера. Стоїть ангар, а після
нього встановили невеликий силос на 1-2 тисячі тонн одно-
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Осінь 2021 року черговий раз продемонструвала,
що окрім високої врожайності аграріям варто
звертати першочергову увагу на рентабельність
у рослинництві. Тисячі фермерів по всій Україні
стукаються в двері елеваторів, прагнучи
дати лад вирощеному врожаю. Далеко не всі
власники елеваторів, в силу різних причин,
згодні приймати перезволожену кукурудзу чи
соняшник зі смітними домішками. У будь-якому
разі витрати на післязбиральну доробку зерна
та зберігання зростають на очах, що змушує
декого віддавати буквально за копійки врожай,
вирощений такою важкою працею.

часного зберігання. Поставили силос – ставимо завальну яму,
сепаратор для очищення зерна, придбаємо невелику сушарку.
Тут фермер вже зможе дотримати соняшник (або будь-яку іншу
культуру) до весни і віддати його вже зі значним прибутком.
Себто, знову ж таки заробляємо додаткові кошти і не платимо
сторонньому елеватору за послуги. Хтось може не звертає уваги,
але це в результаті в рази може підвищити прибуток господарства, – пояснює Петро Немцев.
Вісім років тому засновники компанії «Агродар Буд» звернули увагу саме на цей сегмент обладнання для сільського господарства, стzворивши сучасне виробництво у місті Дніпро. Сьогодні «Агродар Буд» справедливо вважається лідером у галузі
виробництва безкаркасних металевих ангарів площею від 300
до 4000 м² та металевих силосів об’ємом від 100 до 5000 тонн.
– Кожен український фермер сам чудово знає, що для нього є найбільш вигідним та зручним у плані організації роботи. Звісно, що, скажімо, металевий ангар – це не панацея і він
призначений для виконання конкретних функцій. У нашому
випадку – це тимчасове зберігання зерна, це місце для зберігання мінеральних добрив, ЗЗР, сільськогосподарської техніки.
Тобто, безкаркасний ангар – це перш за все зручність та можливість операційного маневрування. Є куди засипати зерно з
поля за допомогою фронтального навантажувача, є куди покласти закуплені на весну селітру та карбамід, а також поставити сівалки та обприскувачі, які не рекомендується тримати
тривалий час під відкритим небом, – розповідає Петро Ілліч.
Поряд з тим, отримавши очевидні переваги завдяки проміжному зберіганню зерна в ангарах, можна подумати і про
встановлення силосів.
– Зрозуміло, що не кожен фермер може витратити мільйони доларів на те, щоб збудувати сучасний великий елеватор.
Але поставити декілька силосів, щоб зберігати кілька тисяч
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тонн зерна до снаги багатьом аграріям. Це вже можливість заробляти більше за рахунок вищої ціни та відмови від послуг
елеваторів, більш якісного (технологічного) зберігання зерна,
що приводить до зменшення втрат якості та кількості зерна.
Це підвищення класу зерна за рахунок первинної обробки. А
хтось, навпаки, може вирішити, що йому вигідніше збудувати
більше ангарів і тримати зерно там, бо це в умовах існуючої
технічної бази фермера є більш економічно виправданим, –
стверджує директор «Агродар Буд».
За словами Петра Немцева, ринок металевих конструкцій
для зберігання зерна досить вузький, відповідно, конкуренція
на ньому є високою. Очевидно, що регулярно отримувати замовлення на будівництво ангарів чи силосів може лише перевірена та надійна компанія.
– Тут існує безліч нюансів, але головне – це твоя репутація,
яка здобувається роками і може бути втрачена за один день. А
також – не боятися брати на себе відповідальність.
Якщо ми беремо гроші за ангар чи за силос, то цілковито
несемо на собі усі можливі ризики. Якщо це якість металу, то
метал вибираємо ми, якщо кваліфікація працівників – то це
також наша турбота, – пояснює Петро Ілліч.
Так, наш співрозмовник розповідає, що на ринку України
сьогодні є досить великий вибір металу для виготовлення металевих конструкцій. І якщо декілька років тому було заведено
остерігатися вітчизняного металу, то нині це твердження не
відповідає дійсності.
– Ми використовуємо як іноземний метал, так і вітчизняний.
У нас в Україні є чудові сертифіковані лабораторії і ми завжди
відправляємо на аналіз той метал, який нам пропонують. Ось і
все. Звісно, що матеріал з негативними результатами аналізів
ми не візьмемо в роботу, а беремо лише той, котрий гарантовано відповідає усім найсуворішим стандартам, – зазначає
директор «Агродар Буд».
Втім, як стверджує Петро Немцев, найважливіший ресурс
компанії «Агродар Буд» – це люди.
– Сьогодні скрізь, куди не подивись, складно знайти кваліфікованих надійних працівників. Це загальна проблема вітчизняного ринку праці, зокрема, через відтік кадрів за кордон.
Тому ми надзвичайно ретельно шукаємо нових працівників і
забезпечуємо максимально комфортні умови праці для наявних спеціалістів. Усі вони отримують заробітну платню на рівні
тієї, що пропонують в Європі, та відповідально ставляться до
своєї роботи.
Сьогодні ми можемо одночасно сформувати до десяти робочих бригад, котрі ставлять об’єкти у різних куточках України,
– розповідає директор «Агродар Буд».
Відповідно, у компанії-виробника формується великий портфель замовлень, котрий важливо розподілити за пріоритетами.
– У нас діє цілковито індивідуальний підхід до роботи з клієнтами. У кожного замовника є якісь свої побажання щодо розташування, типу споруди, термінів роботи, оплати, функціоналу.
Причому людина, яка вирішила вкласти гроші у зерносховище,
обов’язково хоче поспілкуватися з керівником компанії-виконавця, озвучити свої побажання, зрештою, просто переконатися, що має справу з порядними людьми. Тому мені доводиться

особисто зустрічатися з кожним клієнтом та, відповідно, їздити
по всій Україні. Та, з іншого боку, такий індивідуальний підхід
та відкриті стосунки мають свої переваги. Так, у цьому сезоні,
наприклад, понад 50% усіх наших виконаних замовлень – це
або давні клієнти, яким ми вже будували ангари та силоси, або
ж їхні друзі та знайомі. Тобто, нам вдалося напрацювати вже
солідну репутацію на ринку і ми нею дуже дорожимо. Десятки
і сотні нових зерносховищ практично у всіх областях України –
це наша візитка та підтвердження того, що компанія «Агродар
Буд» виконує власні зобов’язання, – стверджує Петро Немцев,
директор ТОВ «Агродар Буд».
Ми ж, своєю чергою, наголосимо на тому, що сьогодні найвищі резерви рентабельності у рослинництві криються саме у
оптимізації витрат на післязбиральну доробку та зберігання
зерна, а в перспективі – створення доданої вартості. Як особливо яскраво демонструє нинішній сезон, навіть за найскладнішої ситуації в галузі, пов’язаної з триразовим подорожчанням послуг елеваторів через зростання ціни на природний газ,
виграє той фермер, котрий створив власне, нехай і невелике,
зерносховище. Тому сьогодні питання спорудження ангарів та
силосів для зберігання зерна виглядає питанням національної
економічної безпеки. І дуже добре, що на ринку працюють такі
професійні компанії як «Агродар Буд»!

від виробника

Силоси та БеЗкаркасні арочні ангари
067 618-34-37 ♦ 050-789-76-21 ♦ www.agrodar.com.ua
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Від підприємства, що спеціалізується
на будівництві, ремонті та обслуговуванні
агропромислового сектору більше 20 років:
ОТРИМАЙТЕ МОЖ ЛИВІСТЬ ЯКІСНО ЗБЕРІГАТИ
ТА ПРОДАВАТИ ЗЕРНО ЗА МАКСИМА ЛЬНИМИ ЦІНАМИ

Все для 100% роботи елеватора:
• 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.

Черкаська обл., с. Корсунка,
ТОВ «Корсунська»: виготовлення
і монтаж всього зерносушарного
комплексу за 100 днів

Робимо відновлення проектного положення
зернових ємностей до 15 тис. тонн
• Будівництво ЗАВ і КЗС, зерносховищ, завальних ям.
• Монтаж зернопереробного обладнання.
• Реконструкція та ремонт ЗАВ та КЗС.
• Ремонт зерносепараторів.
• Сушарки зернові модульні.
• Теплогенератори біопаливні ГТУ з повітряним теплообмінником ТВ: дають Вам незалежність від ціни на газ, ДП та двократну
економію! Інтегруються з будь-якими зерносуКіровоградська обл., Олександрійський р-н,
с. Пантаївка, АВПП «Украгротехнологія»
будівництво зерноочисного комплексу

шарками. Використовуються і для обігріву теплиць,
приміщень; сушки деревини.

• Переобладнання зерносушарок на альтернативні види палива.

Гарантія • Сервіс • БУДІВЕЛЬНІ • МОНТА ЖНІ • ПУСКО -НА ЛАГОД Ж УВА ЛЬНІ РОБОТИ + НАВЧАННЯ

Працювати напряму з виробником – вигідно!
budagroplus@i.ua
www.budagroplus.com.ua
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Технології зберігання зерна
Зерносушарки ТМ «GRONO» на природному газу, пропан-бутані та альтернативному паливі.
Продуктивність зерносушарок 50-1900 т/доба.

Послуги з будівництва, реконструкції та модернізації:
- зернокомлексів ЗАВ та КЗС;
- зерносушарок українського,
американського та турецького
виробництва;
- автоматизація ЗАВ, зерносушарок,
розробка шаф управління;
- заміна зернових решіт;
- переведення зерносушарок на
інші види палива;
- заміна пальників, редукторів,
випаровувачів, газоклапанного
механізму.

Гарантія та післягарантійне обслуговування

067 960-89-88, 068 859-21-21, 067 405-96-60
agroteplogroup@ukr.net • agroteplo-group.com.ua

Співпраця з нами – це запорука безперебійної та якісної роботи вашого зернокомплексу

Виробництво
поліуретану
поліуретанове футерування
елеваторного обладнання
www.forpolimer.com.ua

 +38-066-045-98-88
 +38-098-793-93-15
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