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Шини та камери 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086



Повертаємо 
вПевненість

Консультаційний центр 
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

0 800 500 449
www.syngenta.ua
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«Юг Агролідер» є лідером серед виробників  
посівного матеріалу сербської селекції в Україні

Вже понад 13 років плідної співпраці з європейським 
інститутом NS Seme дозволяють нам надавати українським 
аграріям якісний посівний матеріал за розумною ціною. Наша 
компанія має вельми успішний досвід по підбору соняшнику, 
кукурудзи та пшениці для українського аграрного ринку.

Маємо свій власний насіннєвий завод
На заводі в Херсонській області за допомогою сучасного 

обладнання проводиться очистка, доробка, протруювання 
і фасування посівного матеріалу з дотриманням усіх норм 
ДСТУ. Якість насіння компанії «Юг Агролідер» перевіряється 
у власній лабораторії і підтверджується сертифікатами дер-
жавного зразка. Компанія налаштована на тривалу й плідну 
співпрацю з вітчизняними аграріями.

Вирощуємо в чотирьох областях соняшник,  
кукурудзу, пшеницю, озимий горох

Наша компанія вже третій рік поспіль вирощує продук-
цію на просторах чотирьох регіонів України. Це Вінницька, 
Київська, Одеська та Полтавська області. Вибір ділянок гі-
бридизації є клопітким процесом, адже основним критерієм 
для вибору є, в першу чергу, просторова ізоляція. Цей кри-
терій впливає на запилення материнської форми і є одним з 
ключових у виробництві насіння. Дотримуючись технології 
вирощування, просторова ізоляція повинна бути не менше 
чотирьох кілометрів. Окрім цього компанія «Юг Агролідер» 
та представники сербського інституту NS Seme, які також 
контролюють процес вирощування рік за роком, перекону-
ються у професіоналізмі агрономів та їхніх команд. На цей 
рік ми розширили асортиментну лінійку і додаємо до неї 
озимий горох НС Мороз. До цього часу ми імпортували його 
з Сербії. Завдяки вирощуванню в Україні, ми зможемо на-
дати кращу ціну та отримати продукт, адаптований під клі-
матичні зони наших сільськогосподарських товаровироб-
ників. Але тим клієнтам, яких буде цікавити саме імпортний 
НС Мороз, ми залюбки допоможемо і в цьому питанні.

Зовсім нещодавно опублікували інформацію,  
що «Юг Агролідер» потрапив у першу п’ятірку  
за найбільшими об’ємами вирощування  
гібридів соняшнику в Україні

Під кінець минулого року, в той час коли багато компаній 
підводять підсумки виконаної роботи, ми потрапили в ТОП-10 
компаній-виробників соняшнику сезону 20/21. За підсумка-
ми ми посіли почесну четверту позицію після мультинаціо-
нальних компаній.

Станом на минулий сезон ми виростили соняшник на те-
риторії 930 га. Для нас це не являється показником, адже 
головним показником є довіра сільськогосподарських то-
варовиробників нашому продукту, показником є професіо-
налізм співробітників компанії «Юг Агролідер» на всіх рів-
нях. Любов до свого діла є основою, яка з часом приведе до 
високих рейтингів.

Постійне покращення сервісу з нашої сторони!
Ми постійно оновлюємо всі наші робочі процеси та інве-

стуємо в їх автоматизацію задля покращення рівня сервісу 
та збільшення задоволеності клієнтів від співпраці з нами. 
Для того, щоб кожен міг звернутися до нас за консультацією 
або залишити свій відгук, – ми запустили гарячу лінію.

Стали однією великою дружною командою!
Для нашої дружної команди немає «нездійсненних» 

завдань, тому що вона діє як група однодумців. Кожен її 
учасник робить внесок в успіх спільної справи, вимагає якіс-
ного внеску від колег і може на них покластися. З кожним 
роком наша команда зростає не тільки по кількості спів-
робітників, а і по показникам ефективності, завдяки тренін-
говим програмам, навчанню та власному досвіду.

ug-agrolider.com.ua • 0 800 300-067

14 січня 2009 року була створена компанія  

«Юг Агролідер».
І сьогодні ми святкуємо 13-ту річницю компанії. 

Учора сиділи і пригадували,  
як ми починали вирощувати,  
як підписали перший договір з сербами,  
як випустили перший каталог з нашою продукцією,  
як вперше імпортували озимий горох…

Вирішили в День народження компанії  
поділитися нашими досягненнями:

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
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ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ
Гібрид Вегетацій-

ний період
Стійкість 

до вовчка

Стійкість до 
гербіцидів/  
технологія

FURIOUS CL / ФУРІУС СЛ 115 днів А-F Імідазоліни / 
Clearfield +

РАВЕЛІН 108 днів сульфонілсечо-
вини

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 

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
Гібрид ФАО Тип зерна Напрям ви-

користання

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

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

наСІннЯ

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

A1



9

«Агро1»,  №2 (73), лютий 2022 р.

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

нАсіння, ЗЗР, добРивА

A1

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

ВиробництВо  
Поліуретану

поліуретаноВе футеруВання
елеваторного обладнання

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

ЗЛАТСОН Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків 105-108 47 екстра + 850

ЦЕЗАР Майсадур-Сіменс, Франція 110-112 55 екстра + 1200
НС КНЕЗ

Інститут овочівництва 
і рільництва «NS SEME», 

Нови Сад, Сербія

102-106 46 екстра + 3050 п.о.
НС Х 195 107-110 50 екстра 3200 п.о.
ЗЛАТІБОР 106-110 50 екстра + 3050 п.о.
НС-Х-6045* 111-114 58 екстра 3150 п.о.
НС ІМІСАН* 110-112 55 екстра 3050 п.о.
НС ТАУРУС* 109-113 57 екстра 3050 п.о.
НС Х 6749** 102-105 55 екстра 3200 п.о.
НС Х 7917** 108-111 52 екстра 3200 п.о.
НС Х 8005** 104-106 57 екстра 3200 п.о.

Р 63LE 113**

Компанія Pioneеr

108 55 екстра договірна
стандарт

P 62LE 112** 100-105 52 екстра договірна
стандарт

P 64LL 129** 105-108 54 екстра + договірна

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ** ВНІС, м. Київ 98-103 48
екстра 1500 п.о.

стандарт 1100 п.о.

ГІ
БР

ИД
И,

 С
ТІ

ЙК
І Д

О 
РА

С 
ВО

ВЧ
КА

 A
-G

+

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

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

СОНЯШНИК
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«Мегафол» від-
носиться до гру-
пи продуктів, які 
регулюють енер-
гетичні та обмінні 
процеси в рослині. 

Для створення цього 
стимулятора та регулято-

ра росту використані лише природні 
компоненти, взяті з унікальних за сво-
їми властивостями рослин. Наприклад, 
з морських водоростей, люцерни та 
багатьох інших представників рослин-
ного царства. Увібравши все найкраще, 
а саме: унікальний набір незамінних 
амінокислот, вітамінів, бетаїнів, регу-
ляторів росту (ауксинів, гіберелінів та 
інших), — «Мегафол» став потужним 
засобом по впливу на рослину. 

Що забезпечує «Мегафол»?
• Підвищення рівня  

енергетичних процесів.
• Посилення росту  

та обмінних процесів.
• Антистресову дію.
• Покращення транспортної функції.

Завдяки застосуванню цього сти-
мулятора можна в декілька разів збіль-
шити рівень фотосинтезу. Такі проце-
си відбуваються завдяки посиленню 
утворення хлорофілу та активності 
хлоропластів під впливом необхідних 
амінокислот та вітамінів. Фактично, 
це можна порівняти з сонячною бата-
реєю нового типу, яка при однакових 
вихідних параметрах починає давати 
електроенергію в декілька разів біль-
ше. Тільки замість пристрою в цій ролі 
виступає звичайний зелений листок, 
який здатен надати рослині більшу 
кількість засвоєної сонячної енергії. 
Відповідно, зростає урожайність.

Після застосування «Мегафолу» 
вміст хлорофілу в рослинах збільшу-
ється до рівня тих культур, де вноси-
лися підвищені дози азотних добрив. 
Пояснюється це тим, що під впливом 
стимулятора значно покращуються об-
мінні процеси. Більшість амінокислот, 

що входять до його складу, служать 
матеріалом для утворення гормонів, 
вітамінів, ферментів.

Завдяки цьому в рослинах опти-
мізуються процеси росту та розвит-
ку, вони стають менш уразливими до 
хвороб, шкідників. «Мегафол» не може 
замінити основне підживлення, але 
він значно прискорює надходження 
елементів живлення з ґрунту та покра-
щує їх засвоєння. При використанні 
препарату урожайність рослин зро-
стає. Посилення обмінних процесів 
при застосуванні «Мегафолу» особли-
во відчутне на озимих культурах. Пе-
ред початком зими більшості озимих 
культур необхідно досягти конкретної 
фази розвитку та накопичити певний 
рівень вуглеводів, що визначає якість 
зимівлі. Тож, якщо осінь видалась су-
хою, відмічається значне відставання 
в рості ріпаку, пшениці, ячменю, змен-
шити яке можливо тільки за допомо-
гою стимуляторів, а саме — «Мегафо-
лу». Результатом його дії є прискорене 
формування листкового апарату, гли-
бокого коріння та високого рівня цу-
кру. Ще більш важливим для озимини 
є застосування «Мегафолу» навесні. 
Стимулятор дозволяє рослинам швид-
ше відновити вегетацію. Суттєво, що 
під його впливом значно краще фор-
мується вторинна коренева система 
у зернових (проблема, з якою кожно-
го року стикаються виробники), про-
ходить кущення, закладка колосу та 

прапорцевого листка, підвищується 
якість та вміст клейковини. Так, ріпак 
при застосуванні «Мегафолу» краще 
використовує запаси вологи, галузить-
ся, цвіте. «Мегафол» дозволяє збільши-
ти урожайність озимих на 12–25%, а в 
деяких випадках і значно більше. Сут-
тєвий ефект «Мегафол» забезпечує на 
сої. При застосуванні препарату в фазу 
3–5-ого справжнього листка, він знач-
но посилює кущення, закладку бобів 
та їх налив, підвищуючи урожайність 
на 30% і більше.

Цікаво, що «Мегафол» служить 
справжнім антидепресантом для рос-
лин. Як і людина, рослина дуже чут-
лива до змін. Посуха, мороз, вітер, 
опади, град, рН ґрунту, дія ЗЗР (гер-
біциди тощо) та інші фактори можуть 
надовго призупинити активну вегета-
цію рослин. Особливо це небезпечно, 
коли рослина проходить фазу заклад-
ки майбутнього врожаю. «Мегафол» 
вважається найкращим експертом з 
подолання стресів. Його склад дозво-
ляє зробити це найбільш ефективно. 
По-перше, під впливом стимулятора в 
рослині продовжується процес фото-
синтезу, навіть коли вона знаходить-
ся у стані стресу. По-друге, в ткани-
нах посилюється опірність до втрат 
вологи. По-третє, підтримуються та 
відновлюються основні біохімічні 
процеси. По деяким даним від стресів 
рослина може недодати до 40% вро-

Боремося зі стресами —
стимулятор «МЕГАФОЛ!»
Класична агрономія базується на канонах землеробства, які були сформовані ще стародавніми 
шумерами до нашої ери. Сьогоднішні реалії аграрного бізнесу сягнули значно далі. Прикладом 
цього є ноу-хау від італійської компанії Valagro під назвою «МЕГАФОЛ».

Амінокислоти, що входять  
до складу «Мегафолу»

Аланін Лейцин

Аргінін Лізин

Аспарагін Метіонін

Аспартова кислота Пролін

Цистеїн Серин

Гліцин Треонін

Глютамін Триптофан

Гістедин Тирозин

Ізолейцин Валін

A1
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жаю. Тому ефект від використання 
«Мегафолу» по збільшенню врожаю 
може бути, вочевидь, високим. Ефек-
тивність «Мегафолу» як антистресан-
та чітко демонструється при застосу-
ванні його в плівкових теплицях на 
ранніх овочевих культурах на фоні 
таких поширених стресів як раптове 
переохолодження розсади чи рослин, 
що вегетують, послаблення протікан-
ня процесів фотосинтезу при екстре-
мальних температурах. При охоло-
дженні томатів у стадії вегетації в 
плівковій теплиці в результаті пізніх 
заморозків рослини впадають у сту-
пор і не здатні ефективно засвоювати 
поживні речовини з ґрунту. Рослини 
можуть знаходитися в такому ступорі 
протягом 7–10 днів, тим самим спіз-
нюючись в розвитку. Втрати, спричи-
нені затримкою розвитку рослин, в 
один тиждень (ранні томати, огірки, 
редис) можуть визначатись достат-
ньо крупними сумами. Антистресова 
дія «Мегафолу» особливо добре де-
монструється при його одночасному 
застосуванні з гербіцидами. У ба-
ковій суміші з гербіцидом препарат 
швидко знімає негативний вплив на 
рослину (доведена дія на соняшнику, 
сої, кукурудзі, зернових, цукрових 
буряках, овочах та ін. культурах), до-
датково посилюючи вплив гербіцидів 
на бур’яни. Останнє пояснюється тим, 
що під час стресів (обробка гербі-
цидом), в бур’янах призупиняються 
обмінні процеси, без яких гербіциди 
не працюють. «Мегафол» виводить 
бур’яни з пригніченого стану і цим 
забезпечує дію гербіцидів.

Завдяки транспортним власти-
востям та здатності швидко прони-
кати в тканини рослини, «Мегафол» 
виступає як активний компонент 
будь-яких пестицидів та мікродо-
брив. Безпосередньо впливаючи 
на урожайність, він додатково під-
вищує ефективність інших ЗЗР. Як 
результат — більш здорові та кра-
ще захищені від шкідників рослини. 
Виключна здатність «Мегафолу» до 
швидкого проникнення стане в на-
годі у випадках, коли доводиться за-
стосовувати ЗЗР при низьких або ви-
соких температурах. У такому стані 
без допомоги стимуляторів внесення 
ЗЗР може взагалі не мати результату. 
Тому «Мегафол» дає можливість ско-
регувати технологію вирощування, 
зменшивши її залежність від зовніш-
ніх факторів.

«Мегафол» практично не має об-
межень по «партнерам» в баковій су-
міші, за винятком мінеральних олій.

Для використання препарату в чи-
стому вигляді найбільш обґрунтова-
ною є норма 1,5 л/га, в бакових сумі-
шах 0,7–1 л/га.

Для сільгоспвиробництва ми ре-
комендуємо такі суміші «Мегафолу» з 
іншими препаратами Валагро:

 Кожен з «партнерів» «Мегафолу» в 
баковій суміші — «Плантафол», «Боро-
плюс», «Брексіл» — може використову-
ватись самостійно.
«ПЛАНТАФОЛ» — це комплекс 

макро-, мікроелементів та ПАР, який 
надзвичайно добре зарекомендував 
себе завдяки високому вмісту біогенів, 
наявності в його складі прилипачу та 
незмінній ефективності, незалежно 
від зовнішніх факторів середовища. 
В Україні продається п’ять різновидів 
Плантафолу із різним співвідношен-
ням NPK+S, що дозволяє використову-
вати продукт як інструмент впливу на 
рослину на різних етапах розвитку.
«БОРОПЛЮС» — борне добриво, 

що містить в собі В виключно в орга-
нічній формі в концентрації 150 г/л. 
Завдяки унікальній технології виго-
товлення добриво провадить пролон-
говану дію на рослину та забезпечує 
відсутність фітотоксичності. Цікаво 
і те, що найближчим часом в Європі 
вводиться заборона на використання 
бору в неорганічній формі у вигля-
ді борної кислоти, що спричинено її 
шкідливістю для здоров’я людини та 
довкілля. Тож, майбутнє — саме за та-
кими добривами, як Бороплюс.
«БРЕКСІЛ» відноситься до моно- 

або мультикомплексів мікроелементів 
на основі LPCA, має низьку фітотоксич-
ність, може використовуватися з ма-
лою кількістю рідини для обприскуван-
ня позакоренево (5–50 л/га). Широкий 
спектр його формул дозволяє підібра-
ти оптимальну згідно потреб рослини. 
Важливо, що при застосуванні препа-
рату разом з «Мегафолом» ефект від 

їх дії значно посилюється та дозволяє 
отримати унікальні результати.

Виробник «Мегафолу» — компанія 
Valagro — створила не тільки чудовий 
стимулятор, але змогла довести при-
чини його ефективності на генетич-
ному рівні. Компанії належить розро-
блена система генетичного контролю 
під назвою «Geapower». Під її контро-
лем видно, які гени збільшують актив-
ність після застосування стимулятора. 
З’ясувалося, що після використання 
«Мегафолу» декілька десятків генів 
рослини, які відповідають за ростові 
та обмінні процеси, почали працюва-
ти в 4–40 разів активніше (збільшився 
синтез РНК). Зокрема, такі генні мар-
кери, як AТ3G21729.1, що відповідає за 
проходження метаболічних процесів 
в клітинах, і маркер AT1G04220, що 
відповідає за опір рослини осмотич-
ним стресам, активізуються в 4 рази, 
генний маркер AT3G13310.1, що відо-
бражає спротив рослини високим тем-
пературам, активізується в 5 разів, а 
маркер, що показує опір генів рослини 
ушкодженням різноманітної природи, 
активізується в 62 рази у порівнянні з 
генами необроблених рослин.

Тож, закономірним є ставлення 
до «Мегафолу», як до найсучаснішо-
го засобу впливу на біологію рослин 
та рівень потенціальної урожайності, 
підтвердженого як на науковому, так і 
на виробничому рівні.

«МЕГАФОЛ» — СПРАВжНЯ  
ВІАГРА Д ЛЯ РОСЛИН!

Денис Миргород
ТОВ «АгріСол»

+38 (050) 330-56-77
+38 (044) 502-45-20

www.agrisol.ua

Овочі 
закритого 
ґрунту

Мегафол (1,0–1,5 л/га) + Плантафол 20–20–20 (2,0 кг/га) 
(0,15–0,25 л Мегафолу + 0,25 кг Плантафолу 20–20–20  
на 100 л води);

Зернові Мегафол (0,7–1,0 л/га) + Плантафол 20–20–20 (2,0 кг/га);
Кукурудза Мегафол (0,5 л/га) + Плантафол 20–20–20 (1,5 кг/га)  

+ Брексіл Zn (0,3 кг/га);
Соняшник Мегафол (0,5 л/га) + Плантафол 20–20–20 (1,5 кг/га)  

+ Бороплюс (0,5 л/га);
Соя Мегафол (1,0 л/га);
Цукровий 
буряк

Мегафол (0,5 л/га) + Плантафол 20–20–20 (2,0 кг/га)  
+ Бороплюс (0,5 л/га);

Ріпак  
восени

Мегафол (0,5 л/га) + Плантафол 5–15–45 (1,5 кг/га)  
+ Бороплюс (0,5 л/га) та навесні: Мегафол (0,7 л/га)  
+ Плантафол 20–20–20 (2,0 кг/га).
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КРАЩІ РІШЕННЯ 
ВАШОГО ВРОЖАЮ
Поверхнево активні речовини та ад’юванти  
для ефективного сільського господарства

  (096) 320 78 07 
  (067) 253 63 30 
  (067) 234 40 80 

Офіційний дистриб’ютор в Україні 
ТОВ «Агро Експерт Інтернешнл»

09200, Україна, Київська область 
м. Кагарлик, вул. Каштанова, 54

agro-e@ukr.net 
www.agro-e.com.ua

Біоексперт та вовчок від компанії «Nando-Біоексперт»

Дослідженнями останніх років було встановлено, що 
проростання насіння вовчку здійснюється завдяки стриго-
лактонам, які виділяються у ґрунт коріннями соняшнику, вони 
залучають арбускулярні мікоризні гриби (АМ-гриби), що до-
ставляють рослинам деякі корисні речовини. У той самий 
час насіння рослин-паразитів також мають властивість від-
чувати стриголактони, що є для них головним стимулом для 

проростання, для укріплення до коріння рослин живителя та 
висмоктування з нього корисних речовин. Паразитизм міко-
ризи, що входить до складу «Біоексперта», можливо вважати 
видом симбіозу, за котрого один співжитель (соняшник) от-
римає від нього користь, а інший (вовчок) – шкоду. Стриго-
лактони є речовинами так званого «голоду» рослин та є но-
вим класом фітогормонів, котрі приймають участь у багатьох 
фізіологічних процесах, а саме як контроль розвитку побігу, 
відповідь на абіотичні фактори, регуляцію доступності по-
живних речовин. Наявність у «Біоексперта» ендофітних бак-
терій, які мобілізують та роблять легко доступними поживні 
речовини (знімають відчуття голоду), дозволяють визначити 
нову стратегію захисту соняшника від вовчка. 

(Повна версія статті у журналі «Agroone» №2/75(2022)

Ольга Бабаянц 
докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка 
відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС, 
журналістка Національної спілки журналістів 
України, тележурналістка, міжнародна  
незалежна експертка з питань  
якості пестицидів і агрохімікатів



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІї:
• селекція і вирощування високоврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи;
• доопрацювання насіння високоврожайних гібридів соняшнику, кукурудзи на власному сучас-
ному 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.

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

ДН НУР ФАО 170 750

Кремінь 200 CB ФАО 210 680

ДБ Хотин ФАО 280 930

Моніка 350 МВ ФАО 320 1500

ТОВ «Акпадон-Агро» – український  
виробник насіннєвого матеріалу 
пропонуємо аграріям купити насіння соняшника  

та кукурудзи високої якості за вигідною ціною

A1
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Використання посівного матеріалу та ЗЗР від провід-
ного вітчизняного виробника дає змогу істотно знизити 
ризики та підвищити рентабельність вирощування

Сьогодні багато власників фермерських господарств 
продовжують підбирати посівний матеріал ярових куль-
тур для нового сезону. Це надзвичайно важливий крок з 
огляду на непередбачувані погодні умови в Україні.

Як засвідчили результати попередніх років, відмінні 
результати демонструє вирощування вітчизняних сортів 
та гібридів, зокрема відомої селекційної компанії «Тер-
ра-Юг». Так, і у досить сприятливому сезоні минулого 
року, і у аномально посушливому сезоні 2020 року, фер-
мери, які зробили ставку на селекцію «Терра-Юг», отри-
мали гарантований прибуток.

Навіть на фоні цілковитої відсутності продуктивних 
опадів, як це трапилося у 2020 році, класичний та стій-
кий до Євро-Лайтнінгу і Гранстару соняшник «Терра-Юг» 
забезпечував показники не менше 1 тонни з гектара, що 
дало змогу агровиробникам уникнути збитків. Там, де по-
годні умови були трохи кращими, результати коливалися 
в межах від 14 до 20 ц/га. І нарешті, за нормальних умов 
вегетації врожайність соняшнику провідного вітчизняно-
го виробника перебуває на рівні з конкурентами.

Поєднання унікальної стійкості соняшнику «Тер-
ра-Юг» з помірною вартістю посівного матеріалу дає 

змогу аграріям отримати підвищену рентабельність ви-
рощування та знизити ризики. При цьому в портфелі 
«Терра-Юг» наявний також кондитерський соняшник та 
гібриди з підвищеним вмістом олії.

Не менш цікавими є пропозиції компанії по посівно-
му матеріалу багатьох інших сільгоспкультур. Це високо-
врожайна посухостійка озима пшениця, унікальний 
сортовий озимий ріпак, цукрові буряки, кукурудза, соя, 
гірчиця, льон, вирощування яких дає змогу покращити 
фінансові показники будь-якого господарства.

Важливо, що компанія «Терра-Юг» надає повний тех-
нологічний супровід своєї продукції. Це стосується пра-
вильного вирощування власних сортів та гібридів, їх мі-
нерального живлення, а також ефективного застосування 

засобів захисту рослин, мікродобрив і стимуляторів ро-
сту. Поряд з посівним матеріалом «Терра-Юг» пропонує 
широкий спектр агрохімічних препаратів: гербіцидів, 
фунгіцидів, інсектицидів, протруйників, фумігантів, деси-
кантів, прилипачів, біодеструкторів, комплексних, рідких 
добрив, стимуляторів росту тощо.

Кожен клієнт «Терра-Юг» має змогу створити разом 
з фахівцями компанії оптимальну з агрономічної та еко-
номічної точки зору технологію вирощування сільгосп-
культур та істотно підвищити рентабельність агрови-
робництва.

«Терра-Юг»: гарантована врожайність

Культура № Назва гібриду Період вег. 
днів

Економ 
грн/п.о

Стандарт 
грн/п.о

Екстра 
грн/п.о

СОНЯШНИК

1 КАРДИНАЛ (2021) F1 90-95 1150 1450

2 хОРОЛ (2021) F1 100 1260 1560

3 ДОЗОР (2021) F1 105 1200 1500

4 РІЧАРД (стійкий до Гранстару) F1 105 2800

5 САМУЕЛА (2020 р. вр) F1 115 2420 3150

6 СВОРД IP (стійкий до Євро-Лайтнінгу) F1 110 3450

7 БЕНЕТТО (2019 р. вр) F1 102-107 2850

8 EC БЕСАНА (2021 р. вр) F1 106 2850

9 ЛЕЙІЛА (2020 р. вр) F1 106 1850 2850

10 ТІБО (олійний) 1р 90 1000 п.о

11 КНЯжИЙ (кондитерський) 1 р. 110 105 грн/кг

ГІРЧИЦЯ
1 ЛЕЛЕКА 1р 85-90 50 грн/кг

2 КОРОНА 1 р. 85-90 40 грн/кг

ЦУКРОВИЙ БУРЯК
Інкрустоване Дражоване

1 КОВЧЕГ F1 2500 грн/п.о 3000 грн/п.о

Насіння (соняшнику), інкрустоване, протруєне (фунгіцидами, мікродобривами, стимуляторами росту)  
і оброблене полімерним барвником компанії та упаковане в паперові 4-х шарові мішки.

1 пос. од. соняшнику - I5O 000 шт. насінин. 1 пос. од. цукрового буряку - 100 000 шт. насінин

ПРОПОНУєМО СПІВПРАЦЮ ПО ВИРОЩУВАННЮ  
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ІНШИх С/Г КУЛЬТУР Відділ реалізації: 098 573 08 73
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ТОВ «Агро-Техно-Сервіс» (04567) 7-15-01  •  (067) 505-55-18
(067) 460-09-20

www.ats-phm.net.ua
ПОСЛУГИ З ВНЕСЕННЯ КАС, РКД  

ТА АМІАЧНОЇ ВОДИ, ОРАНКИ, ДИСКУВАННЯ

Ціни на внесення рідких добрив  
трактор + аплікатор, з ПДВ

Послуга < 1000 га >1000 га

КАС/РКД/АВ 500 грн/га 470 грн/га

Оранка та дискування трактором John Deere 
з плугом Lemken та дискатором Amazone

Ціна договірна.

+38 (097) 44 66 867 Кондратенко Анна annkondrat93@gmail.com 
+38 (067) 505 55 18    Коршак Олександр a.korshak@gmail.com
+38 (067) 460 09 80  Ткаченко Валентин valtkachenko@ukr.net

Агрегат для внесення рідких добрив FAST



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. 30 000
RR2YS06D1 Канада 100 дн. 30 000
ультра Канада 85-90 дн. 30 000
Хайстар Канада 105 дн. 30 000

Гречка
Сорт Оригінатор Ціна/грн

українка Україна 45 000
Ювілейна 100 Україна 45 000
Дікуль Україна 54 000
Дауріта Україна 54 000

ПрОСО
Copт Оригінатор Ціна/грн

Німрод Туреччина 27 000
константинівське Україна 22 500
Слобожанське Україна 22 500
Золушка Україна 22 500
Полтавське Золотисте Україна 22 500
Біла альтанка Україна 22 500

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 22 500
Меценат Україна 22 500
Саламанка Лембке 22 500
астронавт Лембке 22 500
Мадонна Лембке 22 500
Лессна Австрія 22 500

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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Родентицидна принада «Vertox Wax 
Block» — це готова до вживання прина-
да, створена з високоякісного борошна 
твердих сортів пшениці, змішаних з 
подрібненою пшеницею, іншими зла-
ками і білками, яка зв’язана харчовим 
воском та містить ароматичну добавку, 
що дає унікальний шоколадний смак. 
А вміст інгібітора перешкоджає росту 
грибів і бактерій, якщо блок піддаєть-
ся впливу вологи. Додавання інших 
харчових матеріалів покращує смакові 
якості в порівнянні з іншими екструдо-
ваними або литими блоками, забезпе-
чуючи відмінне поїдання. Брикет ви-
готовляється методом гарячого лиття, 
забезпечуючи ретельне змішування 
воску і інших компонентів. Цей процес 
забезпечує високу стійкість блоків до 
вологи і їх придатність для використан-
ня. Блоки мають отвір в центрі, що до-

зволяє надійно закріпити їх в контей-
нерах для приманки, якщо це потрібно.

Переваги:
• висока ефективність  

діючої речовини;
• воскові брикети з дуже  

апетитним атрактантом;
• не викликає принадофобії у гризунів, 

тому що вони гинуть через 7-10 днів, 
не передаючи сигнал тривоги;

• не плавиться на сонці;
• не розмокає у воді;
• не пліснявіє;
• не акумулює сторонні запахи;
• містить гіркоту Bitrex®, що виключає 

ймовірність випадкового отруєння;
• муміфікуючий ефект, рештки гризунів 

не виділяють неприємних запахів, 
засихають, не розкладаючись.

Виробник - PelGar International LTD, 
Великобританія

ЖИттЯ БеЗ ГрИЗУНів!

ПП «ДЕЗ-Ельтор» для боротьби з 
гризунами на підприємствах харчової 
промисловості переважно використо-
вує родентицид «Vertox Wax Block». 
Працюємо з цим препаратом більше 
року. «Vertox Wax Block» добре зареко-
мендував себе, має явно виражений му-
міфікуючий ефект, слабо схильний до 
атмосферних впливів, не тане на сонці, 
добре переносить контакт з вологою. 
У жовтні-листопаді 2021 р. фахівцями 
ПП «ДЕЗ-Ельтор» проводився аналіз 
поїдання приманок, при закладанні в 
контейнер кількох різних родентицидів. 
У контейнері було закладено три різні 
родентициди, після огляду контейнерів 
було зазначено, що «Vertox Wax Block» 
має більш високі показники поїдання 
у порівнянні з іншими родентицидами.

ПП «ДЕЗ-Ельтор», м. Одеса,  
директор Зіновкін А.А

* * *
У рамках співпраці між ТОВ СПК 

«Ліквідатор» та ТОВ «ТОННА ПЛЮС» 
було надано родентицидну принаду 
«Vertox Wax Block» для дослідження 
ефективності при використанні. Прина-
да зарекомендувала себе як ефектив-
ний препарат проти всіх видів гризунів 
(щурів, мишей), отруєння настає після 
однократного поїдання принади, одні-
єю із головних переваг є застосування в 
житлових приміщеннях при дотриманні 
інструкції про використання, для забез-
печення високої ефективності необхідна 
менша кількість принади порівняно з 
іншими родентицидами. Рекомендує-
мо родентицидну принаду «Vertox Wax 
Block» для боротьби з гризунами.

ТОВ «СПК «Ліквідатор», м. харків, 
директор Мініна О.С.

* * *
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФРОСТ 

КО» отримали родентицидну принаду 
«Vertox Wax Block» від ТОВ «ТОННА 
ПЛЮС» з метою проведення дослі-
дження  ефективності препарату. Після 
проведення обробки об’єкта принада 
показала себе як ефективний препарат 
проти всіх видів гризунів (щурів, ми-
шей), порівняно з іншими родентици-
дами була використана менша кількість 
принади та досягнуто більш високий 
ефект, отруєння настає після однократ-
ного поїдання принади. Також хотілося 
б відмітити можливість використання 

даної принади в приміщенні згідно ін-
струкції про використання.

Рекомендуємо препарат роденти-
цидна принада «Vertox Wax Block» для 
боротьби з гризунами.

ПП «ФростКо», Черкаси, 
директор Мороз С.М.

* * *
Для боротьби зі шкідниками (щура-

ми, мишами) на підприємствах було 
використано родентицидну принаду 
«Vertox Wax Block».

Препарат був придбаний у ТОВ 
«Тонна Плюс». Принада зарекомендува-
ла себе як ефективний препарат, отру-
єння гризунів настає після однократно-
го поїдання принади, необхідна менша 
кількість засобів порівняно з іншими 
родентицидами.

Рекомендуємо родентицидну при-
наду «Vertox Wax Block» для боротьби 
з гризунами. 

ТОВ «Тесслагруп»,  Київ 
директор Шевченко І.Г. 

За Нас скаЖУть Наші клієНтИ!

ТОВ «Тонна Плюс» • (098) 570-02-00, (050) 257-77-48 • tonnaplus1@gmail.com

A1
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ТЕМА НОМЕРА

І
нноваційні методи обробітку ґрунту з метою підвищення сталості та прибутковості 
агровиробництва сьогодні в полі зору аграріїв, екологів, фінансистів і навіть політиків. Технологія, 
що здатна окупитися буквально за рік, а в осяжній перспективі – обдарувати свого користувача 
найкращими балансами, і сама - неабиякий двигун змін у сільському господарстві. Саме таку 
репутацію в агроспільноті впевнено завойовує амбітна технологія ощадного землеробства MZURІ 
Pro-Till. Разом з експертами В.Т.А. Group, що є офіційним представником MZURI в Україні, ми 
виокремили 10 фактів, які агробізнес має знати про можливості й переваги цієї агротехнології.

10 плюсів MZURІ
Що агробізнес має знати про можливості й переваги  

цієї агротехнології

1 У чому актуальність MZURI
Актуальність технології слід шукати в потребі людини го-

сподарювати ощадно. Власне, про необхідність рятувати довкіл-
ля йдеться уже давно. І ось нарешті з відчутною зміною клімату 
проблема врешті перейшла у практичну площину – з намаган-
нями практично в усіх сферах життя знизити «вуглецевий слід» 
та додати своїй діяльності екологічної складової. Доведеться 
це робити і сільгоспвиробникам. А з технологією смугового об-
робітку ґрунту MZURI Pro-Till, як доводять багаторічні наукові 
дослідження й практичні спостереження, досягнути кліматичної 
ефективності цілком реально.

2 
Яка концепція MZURI
За один прохід агрегат здійснює одразу три основні опера-

ції – глибоке розпушування вузької смуги ґрунту, внесення до-
брив на всю глибину обробітку та сівбу. Обробіток відбувається 
по стерні попередника, а в широких неораних міжряддях (при-
близно 2/3 поля) залишаються рівномірно розподілені рослин-
ні рештки. Відповідно, це сприяє збереженню ґрунтової воло-
ги, захищає посіви за різних кліматичних умов і дає їм змогу 

добре розвиватися. Дотримуючись при цьому ще й правильної 
сівозміни, можна контролювати потребу рослин у поживних ре-
човинах, запобігати розвитку шкідників, бур’янів і хвороб. З тех-
нологією MZURI господар має шанс домогтися сталого ефекту 
господарювання.

3 
Як заощадити із MZURI
Здатність оптимізувати виробничі процеси робить MZURI 

Pro-Till надзвичайно цінною технологією. Ще б пак! З нею не 
потрібен ні плуг, ні дисковий агрегат, ні передпосівний культи-
ватор, ні традиційна сівалка. Не потрібно жодних зайвих виїздів 
у поле. Відпала потреба в додатковому ґрунтообробітку. І це не 
лише компенсує, а й зменшує загальні витрати сільгоспвироб-
ника. За сезон власник агрегата має змогу на 30% оптимізувати 
внесення добрив, при цьому витративши суттєво менше часу 
та людського ресурсу. Проте, йдеться не тільки про можливості 
заощадити й зберегти прибутковість господарювання. Заощад-
ження в середньому 35 літрів пального на обробіток гектара 
ріллі сприяє суттєвому зменшенню (на 90 кг!) викидів вуглекис-
лого газу в атмосферу.
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4 
Яка дія MZURI на ґрунт
Поєднуючи найкраще від традиційної та нульової тех-

нологій, MZURI Pro-Till ефективно об’єднала переваги кожної 
з них. А завдяки активізації мікробіологічних процесів у по-
верхневому шарі ґрунту вдається досягнути збільшення вмісту 
органічного вуглецю й, відповідно, гумусу. Органіка – ідеаль-
не середовище для розвитку популяції дощових черв´яків: 
вони аерують ґрунт, сприяють утворенню його грудкоподібної 
структури, стимулюють активність ґрунтових мікроорганізмів. 
Поглинаючи й абсорбуючи вологу, що потрапляє в ґрунт, гумус 
утримує поживні речовини, вони стають доступнішими для ко-
реневої системи рослин. А мульчований шар пожнивних речо-
вин, що залишився на поверхні поля, знижує випаровування 
цінної вологи і сприяє кращому утриманню постійних ґрун-
тових температур, що є важливим механізмом у запобіганні 
розвитку як водної, так і вітрової ерозії.

5 
Чому MZURI гарантує сходи
Отримання дружніх сходів свідчить про ефективність за-

стосовуваної технології. Її перевага полягає в здатності нако-
пичувати і зберігати вологу, а відтак – забезпечити насінню 
ідеальні стартові умови навіть у найпосушливіший період – 
завдяки підняттю вологи з нижнього горизонту в добре розпу-
шених смугах ґрунту. Тож, нехай яким сухим він буде зовні і 
нехай скільки треба чекати опадів, з перших днів у рослини 
формуватиметься належна коренева система – фундамент для 
подальшого розвитку й запорука ефективного живлення.

6 
З якими культурами працює MZURI
Розумні рішення MZURI успішно застосовують для сівби 

практично всіх сільськогосподарських культур. Завдяки інно-
ваційним удосконаленням додалися й ті, які потребують точ-
ної сівби, зокрема, соняшник, кукурудза. З кожним поколінням 
агрегати MZURI стають ще продуктивнішими та ефективніши-
ми. Посівні комплекси обладнано електронікою, що дає змогу, 
залежно від швидкості агрегата, регулювати швидкість і норму 
висіву. Для різних типів культур і різної вологості ґрунту перед-
бачено різні типи прикочувальних коліс. Машини з шириною 
захвату 3, 4 та 6 м можуть висівати всі культури. Напрацьовано 
суттєвий практичний досвід з вирощування озимої і ярої пше-
ниці, соняшнику, ріпаку, гречки, кукурудзи, озимого і ярового 
ячменю. Та, насамперед, майже всі аграрії випробовують мож-
ливості технології на сівбі ріпаку.

7 
Чи всім підходить MZURI
Ці машини неодноразово доводили свою ефективність і на 

цілинних землях, і на полях після паводків – там, де класичні 
підходи виявилися безсилими. Чимало українських господарств 
успішно господарюють з MZURI, передусім – у посушливих ре-
гіонах, де доводиться боротися за кожну краплю вологи. Втім, 
сьогодні інтерес до технології MZURI Pro-Till проявляють і 
сільгоспвиробники з традиційно благополучних кліматичних 
зон. І це не дивно: MZURI Pro-Till настільки універсальна, що 
може працювати безпосередньо по стерні за мінімальної куль-
тивації або навіть без неї. Щоб посіяти ріпак, не потрібно чекати 

опадів і прибирати з поля стерню культури попередника. А який 
агрономічний ефект забезпечують агрегати! Так, урожайність 
зернових в українських господарствах зросла приблизно на 
тонну, кукурудзи – на дві тонни. Та й самі рослини значно мі-
цніші, а зерно – вищої класності.

8 
Якого сервісу потребує MZURI
Оскільки виробники MZURI постійно вдосконалюють 

свою техніку, новітні моделі дуже міцні та надійні. Практич-
но всі вони модернізовані для роботи на важких українських 
ґрунтах, а ключові вузли й механізми працюють удвічі дов-
ше, ніж десятиліття тому. Програмне забезпечення бортових 
комп’ютерів цих посівних комплексів суттєво спростило їх 
керування. Для підготовки агрегатів до роботи на майбутній 
сезон фахівці компанії-дилера проводять регламентний тех-
огляд, виробниче техобслуговування. Найчастіші причини, з 
якими доводиться стикатися: механічні пошкодження, викли-
кані якістю доріг і наявністю сторонніх предметів на полях, 
недотримання норм і правил експлуатації, некоректні дії під 
час експлуатації техніки. Сервісні фахівці в найкоротші тер-
міни прийдуть на допомогу, забезпечать запчастинами і за 
потреби здійснять їх заміну.

9 
Які опції мають машини MZURI
Високоточна електроніка дає можливість індивідуально 

регулювати швидкість, глибину і норму висіву, ширину міжрядь. 
Функція Select дозволяє змінювати ширину міжрядь, відключа-
ючи кожен другий сошник, за допомогою однієї кнопки. Агре-
гат можна легко переналаштувати за 10–15 хвилин і водночас 
повністю уникнути небажаного впливу «людського фактора». 
Використання адаптерів точного висіву Xzact з вакуумним висів-
ним апаратом компанії Precision Planting забезпечує точність 
сівби соняшника та кукурудзи. Агрегат може сіяти по стерні по-
передника без підготовки поля, установити оптимальну відстань 
між насінням, контролювати глибину сівби, зменшити норму 
висіву за вищої врожайності культур. Є навіть опція мультисівби 
(тобто, одночасно можна засіяти два або більше видів рослин). 
А от дисково-штригельна борона Rezult чудово справляється з 
додатковою підготовкою поля до сівби, ефективно зберігаючи 
вологу, закриваючи тріщини, обробляючи ґрунт на глибину до 
2 см і розподіляючи пожнивні рештки на полі.

10 
Які перспективи є у MZURI
Адаптуючи власні агротехнології до нових умов, 

сільгосп виробники на практиці переконуються, що з MZURI 
Pro-Till рослини мають змогу виживати й розвиватися навіть у 
несприятливих умовах. Це – незаперечне свідчення перспек-
тивності інноваційної технології. Особливо у часи, коли дедалі 
більшого значення набуває збереження цілісності довкілля. Під 
час останньої зустрічі «Великої сімки» було розглянуто питання 
щодо екологічних дій заради майбутнього покоління. Зокрема, 
з 2023 року Євросоюз буде виділяти суттєві дотації для фер-
мерів, котрі зменшуватимуть викиди вуглецю та ощадно ви-
користовуватимуть добрива. Green Deal – це політика захисту 
планети. І саме так працює MZURI.
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Компанія «греко груп»
м. вінниця, вул. гонти, 35

www.greco.com.ua
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Чому важливо замовити твердопаливний генератор  
 вже сьогоднІ
Кожен фермер прагне досягти 
якомога вищої врожайності 
на своїх полях, аби підвищити 
рентабельність вирощування 
сільгоспкультур. Це дуже важливий 
момент, однак при цьому не варто 
забувати і про інші ефективні 
інструменти. Серед них перш 
за все слід виділити економію 
на сушінні вологого зерна та 
подальшому його зберіганні.

Восени 2021 року в патовій ситуації 
опинилися тисячі вітчизняних госпо-
дарств, надто ж ті, які вирощували ку-
курудзу. Великі обсяги перезволоже-
ної «королеви полів» потрібно було 
досушити. Натомість вартість послуг 
елеваторів через здорожчання при-
родного газу зросла втричі. І навіть за 
такими шаленими цінами не завжди 
можна було довести вологість зер-
на до норми, оскільки до всіх регіо-
нальних зерносховищ вилаштувалися 
кілометрові черги. На жаль, подекуди 
кукурудзу добирають на полях і досі, 
істотно втрачаючи у якості зерна… 
Запобігти цьому комплексу проблем 
було можливо. Найбільш реальний 
варіант – встановити у господар-
стві конкурентне за ціною та якістю 
вітчизняне обладнання для сушін-
ня зерна на твердих видах палива. У 
будь-якому регіоні можна знайти со-
лому, полову, дрова, тріску чи пелети, 
вартість використання яких сьогодні 
є в багато разів нижчою у порівнянні 
з природним газом. Наявність сушар-
ки з теплогенератором на твердому 
паливі дала б змогу самостійно досу-
шити кукурудзу, заощадивши і на вар-
тості палива, і на логістиці.
У цьому плані варто звернути увагу 
на обладнання найкращих україн-
ських виробників цього виду облад-
нання. Так, відома вітчизняна ком-
панія «ГРЕКО ГРУП» представила у 
2022 році оновлену лінійку теплоге-
нераторів, котрі отримали державну 

Якби в невеликих та середніх господарствах минулої осені  
працювали власні сушарки на твердому паливі, то їх власники  
могли б заощадити мільйони гривень

сертифікацію та включені до Урядо-
вої програми часткової компенса-
ції вартості. Це практичне надійне 
обладнання, котре пропонується за 
привабливими цінами та може ефек-
тивно використовуватися практично 
у будь-якому господарстві.
При цьому кожен власник агробізнесу 
може обрати оптимальну за потужні-
стю модель, включно до 20 мВт. Такі 
теплогенератори підходять прак-
тично до усіх видів зерносушильних 
агрегатів, які використовуються як у 
мобільних сушарках, так і в гігантсь-
ких стаціонарних шахтних моделях. 
Фактично компанія «ГРЕКО ГРУП» на 
цьому напрямку виробництва випе-
редила всіх без винятку конкурентів 
як в Україні, так і за кордоном. Західні 
виробники схожого за функціоналом 
обладнання лише сьогодні починають 
усвідомлювати важливість переводу 
сушіння зерна на тверді види палива.
Нагадаємо, що унікальна твердопа-
ливна система GRECO – це комплекс 
обладнання, що застосовується ви-
нятково на зернових сушарках та 
забезпечує процес сушіння з дотри-
манням необхідного температурно-
го режиму та технічних вимог зер-

нових сушарок. Теплогенераторні 
системи GRECO вирізняються еко-
логічністю, економією енерговитрат, 
не потребують додаткового облад-
нання, електрична потужність – 3-5,5 
кВт, температура 45-150°С з авто-
матичним контролем, подвійне уте-
плення всіх зовнішніх поверхонь, не 
потребують додаткового персоналу, 
виконані з високоякісних матеріалів 
AISI та ін. Сьогодні компанія «ГРЕКО 
ГРУП» реалізувала у різних регіонах 
України вже понад 200 проектів зі 
встановлення теплогенераторів на 
твердому паливі. Як показує поча-
ток 2022 року, портфель замовлень 
компанії вже сьогодні заповнений 
на декілька місяців наперед. Оче-
видно, що дедалі більше власників 
агробізнесу прагнутимуть отримати 
можливість сушити зерно самостій-
но та економно, використовуючи 
альтернативні види палива.
Саме тому приймати відповідне рі-
шення потрібно вже сьогодні, аби 
не повторилися події минулої осені, 
коли волога кукурудза стояла, заси-
пана у вантажівки впродовж тижнів, 
а вартість її сушіння «з’їдала» увесь 
очікуваний прибуток.

A1
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Інновації та збільшення ефективнос-
ті виробництва забезпечують стабіль-
не зростання аграрної галузі України. 
Драйвери ринку інвестують в аспірацію, 
тому що дбають про здоров’я людей, під-
вищення якості продукції і заощаджен-
ня енергоресурсів. Системи аспірації 
для аграріїв пропонує команда фахівців 
української компанії «Атон Сервіс».

За п’ятнадцять років діяльності «Атон 
Сервіс» зарекомендував себе як надій-
ний партнер і відповідальний виробник. 
Компанія має проєктно-конструкторське 
бюро, технічний відділ, власне іннова-
ційне виробництво, монтажно-сервісний 
підрозділ. Вітчизняні аспіраційні системи 
«Атон Сервіс» успішно конкурують з іно-
земними, тому що виготовлені з комплек-
туючих топових європейських компаній й 
італійського металу. Сертифікат ISO 9001 – 
підтвердження професійності.

«Атон Сервіс» реалізувала проєк-
ти з Modern Expo, Укрзалізниця, PET 
Technologies, Запорізький ливарно-меха-

нічний завод, Нікопольський завод фе-
росплавів, Дніпровський металургійний 
комбінат, Вінницягаз та іншими брендами.

Робота аспіраційної системи спрямо-
вана на видалення пилу, диму, газів, ае-
розолей, мікрочастинок металу та інших 
шкідливих речовин прямо на робочому 
місці. Якщо на підприємстві є метало-
обробка — аспірація необхідна. Вона 
максимально удосконалює процеси зва-
рювання, виготовлення та фарбування 
виробів з металу. Пил не осідає на облад-
нання – термін його життя подовжується.

«Атон Сервіс» розробляє системи аспі-
рації індивідуально для кожного підпри-
ємства. Для забезпечення комфортних 
умов праці та підвищення ефективності 
робочих процесів використовуються:

• шліфувальний стіл для поглинання 
пилу під час зачищення металу вручну 
або електроінструментом;

• поворотно-витяжний пристрій для 
зварювального поста для локальної ви-
тяжки невеликих обсягів диму, пилу, га-

зів, аерозолей в кількох зонах роботи;
• мобільна фільтруюча установка FS-

AS 2/PVU02 з самоочисними фільтрами 
для видалення великої кількості пилу та 
дрібних частинок металу;

• аспіраційний стенд для шліфування 
для очищення виробів від пилу пневма-
тичним пістолетом перед нанесенням фі-
нішного шару лакофарбового матеріалу;

• витяжні зонти для очищення пилу 
та диму;

• інше енергозберігаюче обладнання 
відповідно потреб.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА РОЗРОБКОЮ  
РІШЕНЬ, ЩО ПОЛІПШАТЬ  

ВАШЕ ВИРОБНИЦТВО!

ІнвесТуйТе в прибуТкову аспІрацІЮ
«Атон Сервіс»: українські системи аспірації для аграріїв

Наші менеджери на зв’язку:
+38 (044) 592 10 70
+38 (067) 551 48 67

www.aton-service.com.ua

A1
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Мінеральні добрива, такі як селітра, карбамід, амофос, 
КАС-32, щодня ставлять нові рекорди вартості.

Наприклад, вартість тонни КАС-32 перевалила позначку 
в 25000 грн і продовжує зростати. Відмовитись від добрив 
за рахунок втрати врожайності – крок у нікуди.

Для того, щоб знизити норми внесення мінеральних до-
брив і при цьому не втратити їх ефективності і, як наслідок, 
врожайності, добрива необхідно вносити саме туди, де вони 
будуть затребувані рослинами.

Як приклад, це може бути технологія внесення КАС та 
РКД CULTAN, при якій рідкі мінеральні (азотні) добрива вно-
сяться точково та безпосередньо під кореневу систему вже 
вегетуючих культур, таких як пшениця, ячмінь, ріпак тощо.

Технологія CULTAN дозволяє знизити норму внесення ДР 
на 50-60% порівняно з гранульованими мінеральними до-
бривами і на 25-35% - порівняно з рідкими добривами мето-
дом обприскування. І при цьому ефективність залишається 
на колишньому рівні.

За рахунок того, що КАС і РКД вносяться на глибину 
5-7 см, азот не випаровується і культура, що вегетує, мит-

тєво починає його споживання.
Економічна ефективність становитиме від 1500-3000 грн 

на 1 гектар лише на добривах. Як показують численні дослі-
ди, приріст за врожайністю може сягати 17-20%.

Модель ІП 1230 ІП 1245 ІП 2460 ІП 2462 ІП 3282 ІП 3692

ємність, л 500 500 500 2000 2000 2000

Робоча ширина, см 300 450 600 600 800 900

Тип навісний навісний навісний причіпний причіпний причіпний

Кількість робочих органів, шт 12 12-18 24 24 32 36

Відстань між робочими  
органами, см 25 25 25 25 25 25

Дозування комп´ютерне комп´ютерне комп´ютерне комп´ютерне комп´ютерне комп´ютерне

Зниження норм внесення  
мінеральних добрив  
без втрати ефективності

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

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

ПП «АГРОРЕММАШ-ПЛЮС» ПРОПОНУє ШИРОКУ ЛІНІЙКУ АГРЕГАТІВ CULTAN ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.  
ТАКОж МОж ЛИВЕ ЗАМОВЛЕННЯ АГРЕГАТІВ З ІНДИВІДУА ЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

A1
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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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Що кажуть українські аграрії

Анатолій Касьянов, ТОВ «Галичина-Фарм»  
Львівська область, Дрогобицький район

Ми використовуємо нові сушар-
ки Mecmar відносно недавно – з 
2020 року, проте за цей час встиг-
ли переконатися у їх відмінних 
експлуатаційних характеристи-
ках. Так, спочатку придбали одну 
сушарку SSI 28, а за рік – ще одну, 
моделі S34.
Маю сказати, що робота облад-
нання Mecmar цілковито виправ-
дала і навіть де в чому перевер-
шила наші сподівання. Це надійні, 
прості в експлуатації агрегати, 
котрі мають зручне автомати-
зоване управління. Ми можемо 
виставляти оптимальні режими 
сушіння і планувати свою робо-

ту. Особливо це важливо восени, в період збирання кукурудзи, 
коли великі обсяги вологого зерна привозять з поля. З сушарка-
ми Mecmar ми точно знаємо, що визначений і досить великий 
обсяг врожаю буде вчасно висушений та доведений до кондиції.
Все передбачувано і головне – економічно вигідно. 

Сергій Медвідь, ТОВ «Укрземком»  
Київська область, Обухівський район

Сушарки Mecmar використовуємо з 2014 року. 
Спочатку була одна модель, а згодом придбали ще 
потужнішу. Це мобільний агрегат, який працює на 
звичайному дизельному паливі. Впродовж доби ми 
сушимо в середньому чотири партії зерна, хоча, за-
лежно від робочих завдань, можна сушити до семи 
партій. Реальна продуктивність сушіння сильно пе-
резволоженого зерна кукурудзи становить понад 
100 тонн на добу.
Коли ми вибирали для господарства зерносушар-
ку, то перш за все орієнтувалися на надійність об-
ладнання та зручність його обслуговування. Ви ж 
розумієте, що на місцях майже неможливо знайти 
кваліфікованих операторів сушарок, тому потріб-
но, щоб все було максимально автоматизовано. 
З Mecmar ми не маємо жодних проблем. Зерно 
сушиться чітко за графіком і гарантовано якісно. 
Можна задавати різні режими сушіння і все зро-
зуміло.
Окремо хочу наголосити на перевагах вибору саме 
мобільної зерносушарки. Не потрібно жодних по-
годжень та проектів, ви маєте свободу маневру 
і можете обрати для сушіння потрібну локацію. 
Ну, і звичайно ж, наша дизельна зерносушарка 
Mecmar дає змогу нам реально заощаджувати ко-
шти. У порівнянні з цінами на послуги елеваторів 
та нинішньою вартістю природного газу, це забез-
печує виняткову економію. Гадаю, що не буде пе-
ребільшенням сказати, що наша сушарка повністю 
«відбила» свою вартість впродовж минулої осені.

Олександр Заремба, СФГ «Нива»  
Вінницька область, Хмільницький район

Ми експлуатуємо мобільну су-
шарку Mecmar вже третій сезон 
поспіль. Купували агрегат, що пра-
цює на дизельному паливі, однак 
з часом переробили топку під 
використання пелет. Що й казати: 
самі бачите по ситуації з сушін-
ням кукурудзи у минулому, та й у 
цьому вже сезоні, що це було дуже 

правильне рішення. Хочу відзначити дуже гнучку конструкцію су-
шарок Mecmar, яка дає змогу здійснити необхідні вдосконалення.
У нас родинне господарство і ми працюємо з сушаркою всі ра-
зом або по черзі, починаючи з 7 ранку і до 10 вечора. За цей 
час сушиться три партії зерна, сукупним обсягом 70-80 тонн во-
логої кукурудзи. Якби сушили цілодобово, то гадаю, виходило 
б по 120 тонн. При цьому усе зерно виходить найвищої якості. 
Це стосується не лише кукурудзи, але й сої, пшениці, практично 
усіх культур, що потребують зняття надлишкової вологи.
При цьому приємно відчувати підтримку з боку сервісної 
служби Mecmar. Це люди, які відповідають на телефонні дзвін-
ки у будь-який день року і в будь-який час. Вони постійно 
стежать за роботою нашої сушарки, консультують нас, приїз-
дять та оглядають агрегат. Помітно, що це солідна компанія. 
Фактично ми обрали власне модель Mecmar ґрунтуючись, 
передусім, на відгуках наших сусідів та знайомих. Нам одно-
значно порадили зерносушарки Mecmar і ми жодної миті не 
пошкодували про свій вибір.

сушарки
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ПЕРЕВАГИ
Традиційно комбайни «САМПО» визначаються такими 

перевагами:
1. Чистота збирання. Еталон чистоти збирання за даними 

колишнього ВНІІСХ. Правильно налаштований комбайн пра-
цює практично без втрат та травмування зерна.

2. Впевнено працює при важких умовах – за високої во-
логості, на зеленій масі.

3. Невеликі витрати палива та надійність (про двигуни 
AGСO-POWER).

4. Швидкий та легкий демонтаж вузлів і агрегатів (шнеків, 
клавіш, вітру та ін.) для їх обслуговування та очищення і під-
готовки техніки.

5. Висока ремонтна придатність та доступність.

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА
Сьогодні виробнича програма заводу складається з 4 груп:
1. Селекційні комбайни SR-2010
За співвідношенням ціна-якість вони не мають конку-

рентів у світі. Тому й успішно перемагають майже у всіх 
тендерах. Додамо до цього його важливу якість – здатність 
працювати з культурами від дрібнонасіннєвих до бобових. 
Може бути обладнаний як фасуванням до 20 кг мішків, так й 
комп’ютерною системою фірми COLEMAN (Велика Британія), 
системами вимірювання врожайності, вологості та ін.

2. Серія 2000
Найбільш відпрацьована серія комбайнів, яка пройшла 

випробування часом. Унікальна якість та надійність. Кращої 
рекомендації малому та середньому фермеру просто немає. 
Поєднує в собі найкращі якості селекційного комбайну: лег-
ке очищення всіх трактів комбайну, чистота збирання, низь-
кі витрати палива, а також суттєва продуктивність для свого 
класу. Тому ця серія може використовуватися як для селек-
ції, так і для «промислового збирання».

3. Серія COMIA
Оновлений ряд серії 2000 та 3000. Комбайни С-6, С-8, 

С-10, С-12 (2-барабанний флагман серії). Сюди був привне-
сений не тільки «фейсліфтінг» до попередніх моделей, але 
підсилені та змінені багато вузлів, які суттєво доповнили та 
покращили характеристики даної серії комбайнів. Так, на 
С-12 встановлений двигун AGCO-POWER потужністю 300 к.с., 
жниварки 5,1-6,9 м, повністю оновлена кабіна та ін.

4. Наприкінці, у 4-й групі, фіни пропонують «гібридну 
серію» - «класика», об’єднана з «ротором». Це комбайни 
COMIA C-20, C-22 та C-24 (одно- та двобарабанні версії).

ЖНИВАРКА
Жниварка являє собою класичну жорстку конструкцію. 

Але конструкція має низько розташований ріжучий апарат 
(коси), який дає можливість працювати без різноманітних 
приставок при збиранні сої, ячменю та інших низькорослих 
культур. Площа сучасної версії робочого стола жниварки 
збільшена на 20%. Це дозволяє збирати такі культури як 
ріпак напряму, з використанням лише вертикальних ножів 
та мінімальними втратами врожаю.

Пластикові пальці граблин забезпечують менші втрати, 
травматизм зерна, а також пошкодження ріжучого апарату.

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НАДІЙНИЙ  
ДВИГУН AGCO-POWER

Історична довідка. Спочатку це був відомий бренд 
VALMET. Потім, на протязі довгого часу – SISU-DIESEL. Це 
повністю роботизоване підприємство було придбане кон-
церном-гігантом та носить ім’я його нинішнього власника – 
AGCO-POWER Inc.

Головним фактором, за думкою фінських конструкторів, 
є збалансованість потужності двигуна з енерговитратами 
основних вузлів комбайну. Це - один з секретів низько-
го споживання палива. Потужний ряд двигунів, від 68 до 
300 к.с. на наш ринок поставляються без системи опрацю-
вання відпрацьованих газів (без AdBlue).

Номінальної потужності цей двигун досягає всього при 
2000 об/хв. Ось чому ці фінські двигуни є найекономічніши-
ми. За даними заводу-виробника цей показник на 25-30% 
менше, ніж у конкурентів-«однокласників».

ВИСНОВКИ
Отже, основна сила фінського бренда «САМПО» у ево-

люції! Так, ніяких революцій! На протязі досить тривалого 
часу (зернозбиральні комбайни виробляються на SAMPO-
ROSENLEW з 1953 року) фінські конструктори методично, 
зберігаючи усі переваги їх рішень, крок за кроком «відшлі-
фовували та вдосконалювали своє дітище».

Але залишається питання, яке винесено до заголовку 
цієї невеличкої статті – чому комбайн «незнайомий», кра-
ще сказати, «не досить знайомий»?

А відповідь, на мою думку, у непростому характері 
фінів. Вони роблять все ґрунтовно, не поспішаючи та мір-
куючи приблизно так: До чого рекламувати гідну річ? Вона 
покаже в роботі себе сама!

З питань придбання зернозбиральних комбайнів SAMPO-ROSENLEW (Фінляндія)  
звертайтесь до офіційного представника в Україні – ПП «САМПО».

Тел.: (066) 532-37-17, (067) 836-83-00, (044) 467-67-62

ТАКИЙ ЗНАЙОМИЙ ТА НЕЗНАЙОМИЙ «САМПО»
Багато хто з українських аграріїв пам’ятають маленькі 

комбайни «САМПО» з Фінляндії. Вони були більшістю без 
кабін, з навісом типу «канапе». Однак вони запам’яталися 
виключно надійною роботою, невибагливістю, чистотою 
збирання зерна. Пам’ятаю відгук одного фермера у пресі, 
який пропонував представити конструкторів комбайну 
«САМПО-500» до Нобелівської премії!

У той же час, сучасні «САМПО» не мають великого 
розповсюдження в Україні, велика частина сільгоспви-
робників навіть не знають про їх існування. Так у чому ж 
справа? Чому так незаслужено були водночас забуті такі 
корисні напрацювання? Але ж у Радянському союзі цих 
комбайнів було 4000 одиниць, у т.ч. в Україні - 600!

A1



СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОСНАЩЕНІ МОНІТОРОМ 
HELIОS-4, МОЖУТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ВСІ ПАРА-
МЕТРИ ПРОЦЕСУ ВИСІВУ: НОРМА ВИСІВУ, НАЯВ-
НІСТЬ ДВІЙНИКІВ, ПРОПУСКІВ (ПРИ ТОЧНОМУ 
ВИСІВІ). КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ НАСІННЯ 
ПО ВИСІВАЮЧИХ ПАТРУБКАХ, СПОВІЩАТИ ПРО 
ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРИ ПОТОКОВОМУ 
ВИСІВІ, СИГНАЛІЗУЄ ПРО ЗАБИВАННЯ ПАТРУБ-
КА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО НОМЕРА, КОНТРОЛЬ 
РІВНЯ ДОБРИВ, МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮВАТИ 
ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ І ВИСІВУ ОДНОЧАС-
НО, ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРІГАТИ СТАТИСТИКУ 
РОБОТИ СІВАЛКИ І ПЕРЕДАВАТИ ЇЇ АБО ЧЕРЕЗ 
ФЛЕШ-НАКОПИЧУВАЧ АБО ЧЕРЕЗ ТРЕКЕР НА ПЕР-
СОНАПЬНИЙ КОМП'ЮТЕР ДПЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ.

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОСНАЩЕНІ МОНІТОРОМ 
HELIОS-4, МОЖУТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ВСІ ПАРА-
МЕТРИ ПРОЦЕСУ ВИСІВУ: НОРМА ВИСІВУ, НАЯВ-
НІСТЬ ДВІЙНИКІВ, ПРОПУСКІВ (ПРИ ТОЧНОМУ 
ВИСІВІ). КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ НАСІННЯ 
ПО ВИСІВАЮЧИХ ПАТРУБКАХ, СПОВІЩАТИ ПРО 
ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРИ ПОТОКОВОМУ 
ВИСІВІ, СИГНАЛІЗУЄ ПРО ЗАБИВАННЯ ПАТРУБ-
КА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО НОМЕРА, КОНТРОЛЬ 
РІВНЯ ДОБРИВ, МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮВАТИ 
ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ І ВИСІВУ ОДНОЧАС-
НО, ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРІГАТИ СТАТИСТИКУ 
РОБОТИ СІВАЛКИ І ПЕРЕДАВАТИ ЇЇ АБО ЧЕРЕЗ 
ФЛЕШ-НАКОПИЧУВАЧ АБО ЧЕРЕЗ ТРЕКЕР НА ПЕР-
СОНАПЬНИЙ КОМП'ЮТЕР ДПЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ.

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОСНАЩЕНІ МОНІТОРОМ 
HELIOS LIGHT ДОЗВОЛЯЮТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ПРО-
ХОДЖЕННЯ НАСІННЯ ПО ВИСІВАЮЧИХ АПАРАТАХ, 
ПРИ ЗАБИВАННІ АБО ВІДСУТНОСТІ ВИСІВУ ПОДА-
ЄТЬСЯ СВІТЛОВИЙ І ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ.

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ОСНАЩЕНІ МОНІТОРОМ 
HELIOS LIGHT ДОЗВОЛЯЮТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ПРО-
ХОДЖЕННЯ НАСІННЯ ПО ВИСІВАЮЧИХ АПАРАТАХ, 
ПРИ ЗАБИВАННІ АБО ВІДСУТНОСТІ ВИСІВУ ПОДА-
ЄТЬСЯ СВІТЛОВИЙ І ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ.
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ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄIÌ
ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ДЛЯ ЗЕРНООЧИСНИХ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН ТОКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗМ-60, ЗМ-60А, ОВС-25, БЦС-50
НОРІЇ, СТРІЧКИ, КОВШІ
РЕШЕТА ВІД ЗАВОДА-ВИРОБНИКА
ЩІТКИ ЗЕРНООЧИСНІ
ПОЛІУРЕТАНОВІ ВИРОБИ
Виконуємо будівництво, реконструкцію, ремонт ЗАВ та обладнання току

Тел.: (067) 990-58-06, (050) 140-24-48
м. Харків, вул. Єнакієвська, 1

E-mail: zernotok@meta.ua • Сайт: atd.in.ua
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Мінімальне податкове зобов’язання — мінімальна величина 
податкового зобов’язання зі сплати податків, зборів, платежів, 
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі орга-
ни, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільського-
сподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням 
(орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) 
земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, 
розрахована відповідно до Податкового Кодексу України. 

Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної 
ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, обчис-
люється за формулою: МПЗ = НГОд × К × М / 12,

МПЗ — мінімальне податкове зобов’язання;
НГОд — нормативна грошова оцінка відповідної земельної 

ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного від-
повідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справ-
ляння плати за землю.

М — кількість календарних місяців, протягом яких земельна 
ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших 
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків;

К — коефіцієнт, який становить 0,05.
Мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної 

ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, обчис-
люється за формулою: МПЗ = НГО × S × К × М / 12,

МПЗ — мінімальне податкове зобов’язання;
НГО — нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по Авто-

номній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієн-
та індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого 
Податковим Кодексом України для справляння плати за землю;

S — площа земельної ділянки, гектарах;
М — кількість календарних місяців, протягом яких земельна 

ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших 
умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків;

К — коефіцієнт, що становить 0,05.
При обчисленні мінімального податкового зобов’язання плат-

никами єдиного податку четвертої групи – фізичними особами-під-
приємцями, які провадять діяльність виключно в межах фермерсь-
кого господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України 
«Про фермерське господарство», коефіцієнт «К», визначений у 
вище наведених формулах, застосовується у половинному розмірі.

Мінімальне податкове зобов’язання визначається за період 

володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає 
на відповідній податковий (звітний) рік.

У разі якщо земельна ділянка, віднесена до сільськогоспо-
дарських угідь, не передана її власником в оренду, то мінімаль-
не податкове зобов’язання визначається контролюючим орга-
ном за податковою адресою таких осіб.

Мінімальне податкове зобов’язання обчислюється контро-
люючим органом на підставі даних Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру 
та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених 
копій відповідних документів платника податків, зокрема доку-
ментів, що підтверджують право власності/користування.

Податкове повідомлення-рішення разом з детальним ро-
зрахунком суми податку надсилається (вручається) платнику 
податку до 1 липня року, наступного за звітним.

Якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 
таке податкове повідомлення-рішення разом з деталь-
ним розрахунком суми податку у зазначений строк, фі-
зична особа звільняється від відповідальності, перед-
баченої Податковим Кодексом України за несвоєчасну 
сплату річного податкового зобов’язання на суму пози-
тивного значення різниці між сумою загального міні-
мального податкового зобов’язання та загальною сумою 
сплачених податків, зборів, платежів.

Документи вважаються належним чином врученими, якщо 
вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою 
адресою) платника податків рекомендованим листом з пові-
домленням про вручення або особисто вручені платнику подат-
ків (його представнику).

Зареєстровані підприємцями фізичні особи — власники, 
орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах 
емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогоспо-
дарських угідь, які здійснюють виробництво власної сільсь-
когосподарської продукції, а також голови сімейних фермер-
ських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що 
належать членам такого сімейного фермерського господарства 
та використовуються таким сімейним фермерським господар-
ством, зобов’язані подавати у складі річної податкової декла-

МІнІМаЛьне подаТкове Зобов’ЯЗаннЯ За ЗаконоМ 5600
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі Закон 5600) до Податкового кодексу Украї-
ни введено нове поняття «мінімальне податкове зобов’язання». У даній статті розглянемо, кого стосується, ким 
визначається «мінімальне податкове зобов’язання» та порядок його визначення і утримання.
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рації додаток з розрахунком загального мінімального податко-
вого зобов’язання.

Загальним мінімальним податковим зобов’язанням є сума 
мінімальних податкових зобов’язань, визначених щодо кож-
ної із земельних ділянок, право користування якими належить 
одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній 
особі-підприємцю.

У такому додатку, зокрема, зазначаються:
- кадастрові номери земельних ділянок, які використову-

ються таким підприємцем для здійснення підприємницької 
діяльності та для яких визначається мінімальне податкове зо-
бов’язання, їх нормативна грошова оцінка та площа;

- сума загального мінімального податкового зобов’язання, 
сума мінімального податкового зобов’язання щодо кожної зе-
мельної ділянки окремо;

- загальна сума сплачених платником податку податків, зборів, 
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контро-
люючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією влас-
ної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або 
користуванням (орендою, суб орендою, емфітевзисом, постійним 
користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільсько-
господарських угідь, та визначених відповідно до пункту 177.15 
статті 175 Податкового кодексу України витрат на оренду земель-
них ділянок протягом податкового (звітного) року;

- різниця між сумою загального мінімального податкового зо-
бов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, пла-
тежів та витрат на оренду земельних ділянок.

Різниця між сумою загального мінімального податкового зо-
бов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, пла-
тежів та витрат на оренду земельних ділянок обчислюється шляхом 
віднімання від загального мінімального податкового зобов’язання 
загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року 
податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

До суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на 
оренду земельних ділянок відносяться:

- податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з чи-
стого оподаткованого доходу від реалізації власної сільського-
сподарської продукції;

- податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з до-
ходів фізичних осіб, які перебувають з платником податку у 
трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, які 
сплачені за придбання товарів у фізичних осіб), з доходів за до-
говорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення;

- єдиний податок (у разі переходу у податковому (звітному) 
році зі спрощеної системи оподаткування на загальну);

- земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сіль-
ськогосподарських угідь, які використовуються у підприємни-
цькій діяльності;

- рентна плата за спеціальне використання води;
- 20 відсотків витрат на сплату орендної плати за віднесені 

до сільськогосподарських угідь земельні ділянки, орендодав-
цями яких є юридичні особи, та/або які перебувають у держав-
ній чи комунальній власності.

Позитивне значення різниці між сумою загального мінімаль-
ного податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених 

податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних діля-
нок є частиною зобов’язань з податку на прибуток підприємств 
(частиною зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, у разі 
якщо платник податку є фізичною особою).

Тобто, такий платник податку зобов’язаний збільшити 
визначену в податковій декларації суму податку на прибуток 
підприємств, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого по-
зитивного значення та сплатити таку збільшену суму податку 
до бюджету в порядку та строки, визначені Податковим Кодек-
сом України для сплати податку на прибуток підприємств.

Також, слід звернути увагу, що у разі відсутності державної 
реєстрації переходу права власності або права користування, у 
тому числі оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділян-
ку, віднесену до сільськогосподарських угідь, від одного влас-
ника, орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на 
умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача 
на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) протягом 
календарного року мінімальне податкове зобов’язання щодо та-
кої земельної ділянки визначається для попереднього власника, 
орендаря, користувача на інших умовах (в тому числі на умовах 
емфітевзису) на загальних підставах за податковий (звітний) рік.

Керуючий партнер Адвокатського бюро «Вікторія Кур’ян  
та партнери» - адвокат Вікторія Кур’ян, свідоцтво про право  
на зайняття адвокатською діяльністю №000339 від 15.05.19 р.
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Компанія «Технобуд» надає послуги з проектування і виготовлення 
металоконструкцій, таких як ангари, склади, зерносховища, в тому числі 
і тентові конструкції. У даній області ми працюємо близько семи років, 
за цей час ми повністю модернізували виробництво для більшої ефек-
тивності та економії Ваших грошей!!! Крім збільшення темпу і продук-
тивності, для вашої зручності ми оптимізували наші пропозиції, умовно 
розділивши їх на три пакети:

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

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

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

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

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

Проектування і будівництво 
металоконструкцій, складів, ангарів, навісів

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

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

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

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

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

для комбайна і зерна, 600 м²)

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

A1

НАМИ ВСТАНОВЛЕНО ПОНАД ПІВТОРИ ТИСЯЧІ АНГАРІВ ПО ВСІЙ КРАїНІ

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

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

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

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

ФОП Грігораж, м. Інгулець
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Semeato – PD-17

допоМожеМо 
у впровадженні технології No-Till

пропонуЄМо 
технологічний консалтинг  
сівалки: SEMEATO, Fabimag  
ЗЗр, мікродобрива, насіння

гаранТуЄМо 
якісний сервіс та навчання 
Запчастини

унІверсаЛьнІ  
пневМаТиЧнІ сІваЛки

Semeato – SSM-23

Semeato – SSM-35

ТехноЛогІЯ No-till
  сівалки для професіоналів

  універсальні, вузькорядного 
та широкорядного посіву

  Пневматичні та механічні сівалки, 
прості в налаштуваннях  
та обслуговуванні

  Прямий посів без обробітку ґрунту

  Здатні сіяти по будь-якій  
кількості решток

  вносять добрива в ряд посіву,  
збоку та під рядок посіву

радІ спІвпрацІ З ваМи!

 050 341 12 94
 050 457 11 92

www.agromir-notill.com
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Шукаєте ДОДАТКОВИЙ ПРИБУТОК з гектару,  
тваринництва або харчового виробництва? Вихід є! БІОГАЗ!

Застосування біогазу дозволяє уникнути екологічних 
проблем і перетворити відходи з Вашого виробництва на 
сировину для біогазу, з якого можна отримати електричну 
та теплову енергію. Також сировиною для біогазу може слу-
жити будь-яка органіка: силос кукурудзи, буряковий жом, 
меляса, гній ВРХ та свиней, відходи птахофабрик, молочна 
сироватка та ін. Відповідно до вашої сировини, компанія 
АС GROUP може запропонувати технологію з виробництва 
біогазу та його застосування для ваших цілей.

Що таке біогаз? Біогаз – це газ, що утворюється внаслі-
док бродіння біомаси. Біогаз є сумішшю метану (50-70%), 
СО2 (30-45%), сірки H2S, аміаку NH3 та невеликих кількостей 
інших газів. Розкладання біомаси відбувається під впливом 
бактерії за певних умов, внаслідок чого створюється біогаз, 
з якого можна отримати електричну, теплову енергію та ор-
ганічні добрива, а після додатково очищення від СО2 – біо-
метан (повний аналог природного газу, відмінність тільки в 
походженні). 

БІОГАЗ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Основні продукти з біогазу: 
• електрична енергія по «зеленому» тарифу;
• електрична та теплова енергія для власних потреб;
• органічні добрива;
• біометан.
Вироблену електричну енергію з біогазу можна прода-

вати по «зеленому» тарифу: за 1 кВт – 0,1239 євро-цента 
без ПДВ (3,85 грн). Завдяки застосуванню технологічно-
го устаткування для виробництва біогазу від АС GROUP 
вартість надбавки до «зеленого» тарифу становить +10% 
тобто 0,1363 євро-цента без ПДВ (4,23 грн без ПДВ). Всі 
наші Замовники вже отримали від 5 до 10% надбавки 
до тарифу. Тепло з біогазу можна застосовувати на обі-
грів свинокомплексів, корівників, теплиць та виробничих 
приміщень, вирощування креветок, опалення складів, ад-
міністративних будівель та інших будівель. AC GROUP вже 
реалізувала проект по відбору тепла з біогазової станції 
на потреби системи опалення свинокомплексу «під ключ» 
(проектування, будівництво, поставка обладнання). Прове-
дені роботи дають змогу Замовнику не використовувати 
газ як основний енергоресурс для опалення своїх примі-
щень та економити близько 100 тис. грн на день. Дані захо-
ди дозволяють зменшити собівартість продукції та підви-
щити її рівень продажу. Органічні добрива з біогазу можна 
продавати або використовувати для підвищення урожай-
ності (субстрат з біогазу сприяє збільшенню гумусу в землі 
та підвищує стійкість до кліматичних умов). Біометан, отри-
маний з біогазу, є повним аналогом природного газу, його 
можна використовувати для власних потреб чи закачувати 
в газотранспортну систему України.

АС GROUP - сервісна компанія з реалізації біогазових 
комплексів «під ключ». Ми є офіційними членами Біоенер-

гетичної Асоціації України. Нами вже збудовано 12 біога-
зових станцій на території України загальною потужністю 
42,2 МВт. Компанія АС GROUP має власну матеріально-тех-
нічну базу, кваліфікований проектний відділ, необхідні 
дозволи та ліцензії з будівництва (клас наслідків СС2 та 
СС3), досвід при отриманні надбавки до «зеленого» тари-
фу. Ми можемо реалізувати проект з виробництва біогазу 
та гарантією виходу на необхідну потужність. Інвестуйте 
в біогаз сьогодні, тому що з нами це – вигідно, надійно та 
доступно!

Телефони для довідок: 
+38 044 206 2009; 
+38 068 801 0207; 
+38 099 144 3509

Адреса: м. Київ,
вул. Ломоносова 8Б.
info@ac-group.in.ua
www.ac-group.in.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИхОДУ БІОГАЗУ

Вид  
сировини CH4 %

Вихід 
біогазу* 
м3 з 1 т

Кількість сировини  
т/добу

0,5 
МВт

1,0 
МВт

1,5 
МВт

Силос  
кукурудзи 52% 150-210 39 78 117

Гній ВРХ 55% 74 94 188 282

Гній свиней 60% 20 287,5 575 862,5

Буряковий жом 60% 103 61,5 123 184,5

Солома 55% 323 30 60 90

* Кількість отриманого біогазу залежить від сорту сиро-
вини, кількості сухих речовин, вмісту метану CH4 та типу 
технологічного обладнання.

Для отримання біогазу сировиною можна комбінувати 
та об’єднувати.

Приклад: при наявності силосу кукурудзяного 10 т/добу 
(180 м3 біогазу з 1 т сировини) можна генерувати 143 кВт * год 
(3,4 МВт * добу), це складатиме 1800 м3 біогазу на добу, та 
прибуток 421,2 євро без ПДВ (з обладнанням від АС GROUP 
463,4 євро).

A1
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ОД № 1927-798 Р від 24.10.18, ЗЗ № 1293-568-Р від 05.11.18, ЛВ № 1292/546-р від 
22.10.18, КГ № 932/508 від 25.10.18, ІФ № 580-318 Р від 17.10.18, МК № 1130-627/Р 

від 23.10.18, ВЦ № 1037-395 Р від 25.10.18, ЧС № 1042 Р від 29.10.18

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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Причіпні пристрої (переобладнання з навісної в причіпну)

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

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

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

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

- гідрофіковані колісні вузли збільшеної міцності

- транспортне дишло гідрофіковане, регульоване, 
складане;

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

до сівалок точного висіву: Gaspardo, 
Kuhn, Monosem, Agrolead, MaterMacc, 
Amazone, Quivogne, Sola.
Технічні характеристики:

- гідрофіковані колісні вузли  

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

- перехідник під навіску МТЗ
- гарантія від виробника
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A1

ЗЕРНОСУШИЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
XXI СТОЛІТТЯ ВІД «ЗАВАГРОТЕХ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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