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АКМ – Швидка допомога рослинАМ!

Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами (гербіцидами), добривами (азотними) або, випадок, коли ви просто внесли
препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина
в стресі: відстає в розвитку, хворіє.

Препарат можна застосовувати в бакових
сумішах, але для виведення рослин із стресового стану рекомендуємо провести обробку одним препаратом АКМ.

Опік азотом

Опік гербіцидом
(справа)

Негативний вплив гербіцидів
на кореневу систему

Тоді вам просто необхідний антиоксидантний препарат – АКМ
(виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)
АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату
АКМ рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування препарату АКМ підтверджує високу ефективність цього агроприйому.
Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

Застосування препарату АКМ на посівах соняшнику та сої стимулює процес дозрівання насіння після збирання та сприяє зменшенню у вирощеному насінні вмісту вільних
жирних кислот, стабілізує процеси окислення.
Після тривалого зберігання, зерно, яке було вирощене із застосуванням АКМ, відрізняється тим, що в ньому краще зберігаються каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфоліпіди. Таке зерно зберігається довше і
без втрат основних поживних речовин.
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Гібриди кукурудзи та соняшнику від ТОВ «Еліта» –
районовані гібриди по кліматичним зонам України
Полігон кукурудзи ТОВ «Еліта»

КУКУРУДЗА

(біологічна врожайність 2019 р.)

Назва

ФАО

Волога

Густота тис./га

Урожай ц/га

АСТРА

260

15

72

126,72

АТОН

320

13

72

165,36

ХОТИН

280

13,7

72

142,58

БУРШТИН

350

18,8

72

168,48

ТАЛА

350

154,08

У зв’язку з тим,
що за останні роки
спостерігається
підвищення
температури,
сільгоспвиробники
потребують
посухостійкі,
високоврожайні гібриди
кукурудзи з гарною
вологовіддачею та
з адекватною ціновою
політикою.

СОНЯШНИК
Наші гібриди соняшнику показали
себе, як добре пристосовані до
погодних умов, які останнім часом
спостерігаються в Україні, а саме
засухи. В південних, центральних
та інших регіонах була стабільно
висока врожайність та стійкість
до хвороб, вихід масла не менше
як 50 відсотків, що дає змогу
отримувати додаткові кошти
за високий вміст олії.

Р

Окремо хотілось би відмітити

НОВИНКА

новий гібрид – АТОН

Нарешті в Україні з’явився гібрид,
який може конкурувати з продукцією
іменитих закордонних виробників.






СТАБІЛЬНА ГЕНЕТИКА
ВИСОКА ВИРІВНЯННІСТЬ
ВЕЛИКА МАСА ТИСЯЧІ НАСІНИН
ВИСОКА ВОЛОГОВІДДАЧА
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ

Полігон соняшнику

(Полтавська ДС ГДС ім. М.І. Вавілова, 2020 р.)
Волога
збиральна

Врожайність,
т/га

Вегетаційний
період

Стійкий до

Триб’ют

10,7

3,89

105-110

Гранстар

Флорімі

12,5

3,2

110-115

Класика

Аракар

12,8

3,06

105-110

Євролайтінг

Ліміт

11,8

3,4

110-115

Євролайтінг

Назва

Підприємство
ТОВ «Еліта» пропонує
посухостійкі, високоврожайні,
з гарною вологовіддачею

гібриди кукурудзи
та високоолійнові

гібриди соняшника
 098-804-44-89

АРАКАР
107 × 14

ТОП ПРОДАЖ

 стійкий
до сірої білої гнилі,
фомопсіса
 високий потенціал
врожаю
 високий вміст олії
 стабільно високий
врожай
 толерантний
до загущення

 050-931-76-77

Зайцев Р.С. – менеджер з продажу

Чернорибченко
Григорій Володимирович,
засновник та керівник
ТОВ «Еліта»
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Сорго

стратегічна
культура Степу
України

Сорго – культура, яка відрізняється
відносною стійкістю як до посухи, так і
до спеки, раціонально використовуючи
вологу. В останній час цією культурою все
більше цікавляться сільгоспвиробники, але
широкого впровадження у виробництво не
спостерігається. Це в основному відбувається
через нестабільність ринку на сорго, а також
від недоліку знань в технології вирощування та
неправдивих міфів. Серед соргових культур в
Україні в основному вирощують сорго зернове,
цукрове та трав’янисте (суданська трава).
Через те, що тваринництво знаходиться не в найкращому стані, сорго цукрове, як і суданська трава,
користуються невисоким попитом. Суданська трава в
основному має успіх в приватних дворах та невеликих
господарствах, хоча ця культура як ніяка інша здатна забезпечити стабільно зеленою масою та сіном південь країни.
Сорго цукрове або силосне, як його частенько називають, в основному не має широкого виробничого застосування саме через недолік знань в технології силосування. Силос з сорго в чистому вигляді дійсно поступається кукурудзяному, але вишенькою на торті є те,
що ці культури повинні сіятися разом, вони доповнюють одна одну, проявляючи сильний синергізм. Це пояснюється тим, що ці культури хоча і дуже схожі, але
мають різні біологічні особливості: на перших етапах
розвитку в порівнянні з сорго кукурудза більш активно стартує.
Сорго цукрове ж дуже повільно розвивається на
першому етапі життя, у другій же половині укорінившись сорго цукрове надолужує прогаяне. До цього часу кукурудза вже пройшла основні етапи у формуванні врожаю – тому конкуренція мінімальна. Це
забезпечує прибавку врожаю 20-45% і вона залежить від схеми посіву правильного підбору гібридів,
а також системи захисту, вибраної для спільного посіву. Що стосується якості силосу, то якщо ми все зробили правильно, то енергетика корму підвищиться до 20% і головне – що при цьому ще й досягається збалансованість корму у вуглецево- протеїновому
співвідношенні.
Цукор сорго є джерелом легко ферментованого вуглецю, а так само сік сорго цукрового містить мікроелементи, вітаміни та амінокислоти, що ж стосується структури цукрів, то в соку так само є фруктоза та
глюкоза – тобто дієтичні цукри. Тому грамотне застосування цукрового сорго може дозволити зрештою отримати на 50-60% більше вихід кормових одиниць з
гектара посіву.
Сорго зернове – це той вид сорго, що найбільше
цікавить сільгоспвиробників.

Умови 2020 року показали, що ця культура має величезне стратегічне значення при плануванні пересіву, враховуючи найтяжчі умови.
Ціна на зерно сорго не тільки не знизилася як, наприклад, це сталося з просом, а й виросла разом з кукурудзою і була як завжди тільки трохи нижче ціни на
зерно кукурудзи. Як бачимо, і тут ці культури доповнюють одна одну: сорго південна культура і в основному повинна плануватися для посіву в Степу України, при тому, що у господарстві планується посів як
кукурудзи, так і сорго, посів кукурудзи треба провести в стислі терміни та забезпечити усім необхідним,
так як вона різко негативно реагує на пізні терміни
посіву. Сорго ж треба сіяти в прогрітий ґрунт, тож частенько його сіють після попередника соняшник (ще
й під євролайтинг) тому відтягування терміну посіву просто потрібне для боротьби з падалицею та для
мінімалізації післядії гербіцидів. Як бачимо, з впровадженням сорго ми управляємо ресурсами ефективніше і логістика значно виграє – є, так би мовити, куди відступати.
Тепер, що стосується бур’янів, і особливо таких
як амброзія і осоти. Сорго культура, на якій Ви маєте можливість почистити поля і залишити після прибирання повністю чисте поле. Наприклад, враховуючи,
що сіємо ми сорго з відтяжкою, то треба запланувати
обробку препаратами до посіву сорго (в цей час бур’ян
вже активно зростає) на основі 2,4Д такими як Микодим, ДСМ Зоря та інші, доза від бур’яну залежить, але
зазвичай вона максимальна для тотального знищення
бур’яну і коливається від одного до півтора літра.
Так само рекомендую саме перед посівом зробити бакову суміш з аналогом препарату Хармоні-Оріон
в дозі 10-15 грамів на гектар. Післядія цього препарату 3-4 місяці і при смішній вартості він відмінний партнер у боротьбі з дводольним бур’яном. Так
само сильну конкуренцію сорго становлять злакові
бур’яни і, скажімо так, в системі захисту це бич сорго. Цю проблему вирішує обробка антидотом і можливість внесення препаратів на основі металохлору та
S-металохлору.
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Саме відсутність обробки антидотом стримує
просування вітчизняних гібридів сорго. Компанія
ТД СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ спільно з компанією
ХІМАГРОМАРКЕТИНГ вирішили це питання поліпшенням препарату Авангард, в який додали і антидот, і додаткові ПАВи, цим поліпшивши якість товару, але це призвело до подорожчання продукту, партія з перевищеною якістю була поставлена тільки для
нашої компанії і пройшла виробничі випробування
на полях в умовах 2020 року.
На жаль, препарат застосовувався на оброблених
вже антидотом полях, але так само і застосовувався нашими клієнтами і на посівах, вироблюваних необробленим насінням. Тож я думаю, що дуже скоро ця
проблема зникне. Так само треба відмітити, що така
формація препарату дуже б підійшла при вирощуванні ділянок гібридизації кукурудзи, оскільки лінії дуже
чутливі до гербіцидів. Застосування ж на площах, що
засіяні з антидотом цього препарату, я вважаю, приведе до мінімалізації стресу від гербіциду.
З препаратами до посіву ми розібралися, тепер що
стосується вегетації… До п’ятого листа на сорго можна застосовувати ряд препаратів на основі того ж
2,4Д, так би мовити, дешево та сердито (вартість майже 200 грн/л), але дозу я б радив 0,8-0,9 від рекомендованої, щоб зменшити гербіцидний стрес. Якщо за-
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ростає посів після п’ятого листа, можна застосувати
препарат Пік, його по факту можна застосовувати до
10 листа і він добре тримає падалицю соняшнику та
карантинну амброзію. Його дія проявляється до двох
місяців, але треба працювати обережно, оскільки є обмеження по сівозміні, тобто післядія 12 місяців.
Ще дуже важливим аспектом є густота посіву, яка не повинна перевищувати 140 тис. на га
(10 штук на метр при 70 см), але останніми роками,
враховуючи тяжкі умови, особливо минулого року,
можна прив’язуватися до густини 70-100 тисяч рослин на гектарі до прибирання, сорго добре кущиться і, якщо умови будуть гарні, то воно дасть не одну,
а дві мітелки і власне не «мишачі хвостики», а повноцінну мітелку.
Наша компанія СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ має великі знання в технології обробітку соргових культур, підборі гібридів системі живлення, схемі та нормі посіву;
також у нас можна придбати насіння сорго всіх видів
зернового цукрового, а також суданської трави, і за
бажання замовити супровід під ключ проектів впровадження цієї культури, як втім і технологічний супровід інших культур.
Середа Володимир Іванович,
засновник компанії ТД СОЮЗАГРОКОНСАЛТИНГ.

Україна, 52500 Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Покровська, З
Тел. 066 369 07 31; 098 068 96 45 sereda81y@gmail.com
www.souzagro.com.ua

Швидка допомога
озимим
Холодна весна дуже позначилась на схожості озимих і вони потрибують посиленної підживки.
Пропонуємо стимулятор росту, коренеутворювач,
антистресант Сізарин + професійний мультикомплекс Profi-Р, з підвищенним вмістом фосфору,
мікро-, мезо- та макроелементами

Ефективність:
Стимулюється ріст і розвиток надземної частини рослини, активізуються процеси синтезу і фотосинтезу.

Стимулює потужний розвиток
і ріст кореневої системи рослин,
пробуджує енергію проростання
насіння та підвищує схожість.
Препарат володіє стресовим
адаптогеном, тобто допомогає
рослинам швидше і легше
перенести стрес після
росту в несприятливих
погодних умовах

+
За детальною інформацією звертайтесь до виробника:
ПП «Агро-Захист», ТОВ «Захист-Агро»
факс: (048) 705-48-10; тел.: (067) 484-03-72, 050-416-43-33, 097-012-43-33
e-mail: agro_odessa@ukr.net, сайт: www.agro-zahist.com.ua
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ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС»

Р

(Офіційний дистриб’ютор «Адванта Сідз») пропонує до Вашої уваги

СОРГО ПІД ІМІ-ТЕХНОЛОГІЮ
Sentinel IG
НОВИЙ
ПРОРИВ
В ГЕНЕТИЦІ

особливості та переваги:
● Придатність до ІМІ-технології
● Середньостиглий червонозерний гібрид
● Адаптований до усіх умов вирощування
● Добра посухостійкість
● Гарна вологовіддача
● Висока толерантність до хвороб
● Стійкий до вилягання
● Високий коефіцієнт кущення – 2-3 (сягає до 5 за інтенсивних
умов вирощування та сприятливих погодних умов)
Високоврожайний гібрид з широкою адаптивністю
Агрономічні рекомендації
Всі регіони України
90 тис рос/га - Південь
100-120 тис рос/га – Центр
120-150 рос/га - Північ
Опис рослини
Висота
90-105 см
Стиглість
>110-115 днів
Тривалість від сходів до цвітіння
58-62 днів
Коефіцієнт кущення
2-3 (до 5)
Китиця
23-26 см
Довжина ніжки
3-5 см
Колір зерна
червоний
Вміст таніну
<1%
Вміст крохмалю
73-75%
Вміст білку
9.5-11%
Метаболітична енергія
9.6-10 Мджоуль/кг
Засвоюваність корму
близько 70%
Стійкість до посухи
Добра
Добре адаптований до екстенсивної технології
Адаптивність
Врожайність*
від 52 до 91 ц/га (1 рік досліджень)
Територія вирощування
Густота до збирання

Коментар: *врожайність вказана із посиланням на внутрішні дослідження.
Врожайність може змінюватися в залежності від умов вирощування.

ГІБРИДи СОНЯШНИКУ ТМ «Альта Сідз»
До Вашої уваги також насіння соняшнику
від «Адванта» («Альта-Сидз»), яке дуже добре
зарекомендувало себе, навіть у цьому році в Україні
(49 ц/га в Миколаївській області):

Хайсани 158 ІТ, 162 ІТ, 238 ІТ, 180 ІТ, 254, 298

а також високоолеїнові гібриди

Хайсани 231 ІТХО, 232 ІТХО

(вміст олеїнової кислоти до 93%)

Доброго Вам врожаю!
З приводу закупівлі звертайтесь: 067 515 30 06, 050 657 85 09
expoluxe111@gmail.com
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05

ПРЕЗЕНТ

Р

Гібрид №1 в Україні згідно державних сортовипробувань
●Н
 овий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР», внесений до державного реєстру сортів рослин, придатних
до поширення в Україні на 2021рік.
● Рекордсмен в Україні по олійності: середній вміст олії
в насінні по зоні Лісостепу у 2019 році склав 54%.
● Простий міжлінійний гібрид.
● Інтенсивного типу вирощування. Дуже добре реагує на
всі агротехнічні прийоми – попередник, оранка, внесення добрив.
● Для зон Степу і Лісостепу.
● Надзвичайно посухостійкий і жаростійкий.
● З рівномірним дружним цвітінням і дозріванням.
● Стійкий до 7 рас вовчка і несправжньої борошнистої
роси (раса 730).
● Висота стебла до нахилу кошика – 170-175 см.
● Кошик випуклої форми, слабо пониклий, діаметр 19-21 см.
● Маса 1000 сім’янок – 67-70 г.
● Вегетаційний період 108-110 днів.
● Толерантний до загущення. Але рекомендована густота
стояння рослин в зонах достатнього зволоження – 5565 тисяч рослин на 1 га, недостатнього зволоження –
50-55 тисяч рослин на 1 га.
● Цей гібрид є родзинкою нашої селекції. Зазвичай державне сортовипробування триває не менше трьох років. Але цей гібрид держава внесла у Реєстр на основі
випробувань двох років за рахунок його неймовірних
показників по врожайності та олійності.
● У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив
середню врожайність районованих гібридів за попередні п’ять років на 28,3%! У тому числі по зоні Лісостепу – на 41,6%!
● У 2020 дуже посушливому році перевищив усереднену
врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію
за п’ять попередніх років на 36%! У тому числі по зоні
Лісостепу на 45,4%!

●Н
 а Харківській державній сортостанції у
2019 р. урожайність склала 44,1 ц/га.
● В 2020 році врожайність на Карлівській сортостанції (Полтавська обл.) склала 55,7 ц/га!
А тепер зупиніться та перечитайте знову: офіційно перевищив у 2019 році на 41,6%, а в
2020 на 45,4%. Згадайте цей надзвичайно несприятливий рік. І в цьому році він перевищив середню врожайність 2015-2019 років на
45,4%. Якби врожайність порівнювалась, як
раніше, зі стандартом 2020 року, а не за попередні п’ять, то показники по перевищенню
врожайності були б взагалі захмарними.
Директор Гостєв Євген Юрійович

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ВІД ВИРОБНИКА
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
www.agromir-ua.com
www.agromir-im.zakupka.com
www.af-npp-agromir.in.ua
www.agromir-harkov.all.biz
Телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид

Особливості

Презент

стійкий до кореневих гнилей

Фурор
Віват
Сучасник

найвищий потенціал урожайності
стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу
для низьковитратних технологій вирощування

Торук
Беркана
Анна

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 25 г/га гранстару

Анна+

технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару

Мир

сорт олійного напряму

Вартість за 1 посівну одиницю (за 1 т)
стандарт
екстра
500
1600
2000
(80 000 – 1 т)
(160 000 – 1 т)
(160 000 – 1 т)
економ

500
(80 000 – 1 т)

1400
(160 000 – 1 т)

1800
(160 000 – 1 т)

600

1400

1800

–

1400

–

1400

–

1800

300
(50 000 – 1 т)

80 000 – 1 т

80 000 – 1 т

ТАКОЖ ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ
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стор. 16-21

Пленум 50 WG –
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новий рівень контролю ріпакового квіткоїда
Микола Дем’янюк, технічний експерт (інсектициди), компанія «Сингента»
Однією з найбільш цінних, рентабельних
і популярних культур у світовому агровиробництві
є ріпак. Сьогодні це найпоширеніша олійна
сільськогосподарська рослина родини капустяних,
адже в насінні сучасних сортів вміст олії,
найціннішої фракції переробки врожаю, сягає
38-50%. Враховуючи світовий попит на рослинні
жири, що постійно зростає, господарське значення
ріпаку переоцінити важко. Про це свідчать
рекордно високі ціни на його урожай, що стабільно
утримуються ще з середини минулого десятиліття.
Тому обсяги вирощування культури у світі лише
зростають. Тільки в Україні посівна площа озимого
ріпаку щороку перевищує 1 млн га.

Проте успішне вирощування ріпаку – завдання не з
простих і залежить від низки природних чинників та
правильного підбору й застосування агротехнічних заходів. З одного боку, ріпак досить вимогливий до умов
вирощування: він полюбляє високородючі ґрунти, площі яких у світі та Європі обмежені. З іншого – активно
реагує на фітосанітарну ситуацію, і тому чутливий до
пошкоджень шкідниками й ураження хворобами. Особливо гостру загрозу становлять окремі види комах-фітофагів, яким притаманні широка екологічна адаптивність, здатність до інтенсивних міграцій, поліфагія й
висока шкодочинність.
Ріпаковий квіткоїд є одним із найбільш розповсюджених та небезпечних шкідників ріпаку. Поширений в усіх природно-кліматичних зонах України, щороку з’являється на посівах у небезпечній чисельності та здатний завдати чималої шкоди. Без інсектицидного захисту втрати врожаю від
нього є найбільшими, порівняно з іншими фітофагами, і можуть сягати від 19 до 58% (В.М. Писаренко, О.Ф. Гордєєва, 2009). Про високу небезпеку
квіткоїда також свідчить досить низький його економічний поріг шкідливості (ЕПШ) – лише 5-6 жуків на рослину.
Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus F.) належить до
родини блистянки (Nitidulidae). За морфологією, це дрібні жуки (завдовжки 1,5-2,7 мм) дещо овальної форми,
чорні, із зеленуватим блиском. Вид може розвиватися у 1-3 поколіннях за рік. Шкодять генеративним органам як імаго, так і личинки. Зимують дорослі особини у верхньому шарі ґрунту, під опалим листям або під
іншими рослинними рештками. Пробуджуються рано
навесні, за температури середовища +8-9°С. Спочатку
жуки заселяють квіти різних дикорослих трав’янистих
рослин родин айстрові (кульбаби, мати-й-мачухи) та капустяні (гірчиці польової, суріпки, сухоребрика, кучерявця Софії). Згодом, з настанням фази цвітіння в капустяних культур, переселяються на їх посіви.
Отже, на рослинах озимого ріпаку жуків можна спостерігати, починаючи від фази бутонізації, зазвичай у
другій половині квітня – на початку травня.

Тож і шкоди фітофаг починає завдавати, об’їдаючи
бутони ще до того, як вони розкриються. Пошкоджені органи засихають і опадають, звісно, не утворюючи плодів. Згодом імаго продовжують живитися органами квітів – тичинками й маточками. За період свого живлення на одній рослині один жук здатний знищити до десятка бутонів чи квіток, які могли б перетворитися на стручки з урожаєм насіння. Після спаровування самиці відкладають яйця – по одному, або декілька
в основу бутона. Через 4-10 днів із них відроджуються личинки, період живлення й розвитку яких сягає 2030 днів і триває майже до завершення цвітіння рослин
ріпаку. З огляду на таку високу шкодочинність ріпакового квіткоїда, хімічні заходи з контролю його чисельності слід застосовувати, починаючи з фази бутонізації
рослин, тобто ще до того, як він пошкодить генеративні органи, на яких формуватиметься майбутній урожай.
Пленум 50 WG. Як показує практичний досвід, надійний захист посівів озимого і ярого ріпаку від найголовніших шкідників можливий лише за умови проведення обов’язкових інсектицидних обробок. У всіх зонах вирощування цих культур і прихованохоботники, і
ріпаковий квіткоїд щороку заселяють посіви в чисельності, яка зазвичай швидко перевищує ЕПШ і створює
загрозу істотних утрат урожаю. Тому за сучасних умов
потрібні саме обов’язкові інсектицидні обробки, які
проводяться у певні, визначені регламентами, строки і
нумеруються відповідно до їх кількості/кратності (Т1,
Т2 і т. д.). Зокрема, з метою ефективного контролю ріпакового квіткоїда проводять якраз Т2-обробку – у фазі
бутонізації або на початку цвітіння культури. Отже, питання необхідності застосування інсектицидів сьогодні виникати не повинно, натомість важливо зосередити
увагу на правильних термінах обробок, щоб попередити
непоправну шкоду рослинам.
З метою надійного захисту посівів ріпаку від ріпакового квіткоїда компанія «Сингента» 2019 р. вивела на ринок в Україні новітній інсектицид Пленум 50
WG, ВГ (піметрозин, 500 г/кг). Створення цього спеціалізованого препарату з направленою дією й високою
ефективністю саме проти квіткоїда стало можливим завдяки потужному дослідному потенціалу компанії, тривалому й кропіткому науковому пошуку.
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Інсектицид Пленум®
на ріпаку доцільно і потрібно
застосовувати в період
бутонізації: від початку
(«зелений бутон») і до
закінчення цієї фази
(«жовтий бутон»); етапи
органогенезу рослин
за шкалою ВВСН: 51-59

Активна речовина піметрозин належить до нового класу інсектицидних сполук, що називається піридинкарбоксаміди й за хімічними властивостями та дією на фітофагів принципово відрізняється від препаратів групи піретроїдів чи неонікотиноїдів. При контакті з
жуками квіткоїда вона виявляє два різні механізми дії
на їхні організми.
По-перше, викликає миттєве і незворотне припинення живлення: комахи якийсь час (впродовж 2-3 днів)
ще слабо рухаються, проте вже не живляться; згодом –
гинуть від голоду.
По-друге, піметрозин впливає на так звані хордотональні органи – зовнішні механорецептори, які відповідають за управління й координацію рухів задніми кінцівками. Як наслідок, м’язи ніг перебувають у постійно напруженому стані, що перешкоджає нормальному
закріпленню жуків на бутонах чи інших частинах рослини. У результаті вони падають на поверхню ґрунту,
назад на рослину вибратися не можуть і зрештою так
само гинуть від голоду або ж їх знищують ентомофаги, наприклад хижі туруни. Такий унікальний подвійний механізм дії піметрозину унеможливлює виникнення резистентності у квіткоїда або успішно долає її в тих
популяцій, що вже стали стійкими до інсектицидів групи синтетичних піретроїдів або неонікотиноїдів.
Зареєстрована норма витрати препарату – 0,150,25 кг/га. Обприскування посівів ріпаку саме в період утворення й розвитку бутонів продиктовано регламентами через необхідність розпочати контроль ріпакового квіткоїда якомога раніше – до того, як він завдасть істотних пошкоджень рослинам. Отже, Пленум®
знищує шкідника при обробці по бутонах ще до їх розкриття, тобто до початку цвітіння. Таким чином, препарат максимально зберігає майбутній урожай і водночас не створює щонайменшої небезпеки для корисних
комах-запилювачів.
Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка,
звертайтесь до консультаційного центру

Інша важлива властивість піметрозину – його різні
способи прояву токсичної дії на фітофагів та способи
проникнення і локалізації в культурних рослинах після
обробки. Крім контактно-кишкової, ця активна сполука
має ще й системну дію, що триває 8-10 днів. Відповідно, захисний ефект препарату Пленум®, застосованого
наприкінці бутонізації ріпаку (ВВСH 57-59), поширюється й на початок цвітіння, забезпечуючи ефективний
контроль квіткоїда в період його максимальної концентрації на посівах. Тому однієї обробки цим інсектицидом цілком достатньо для надійного захисту.
З-поміж інших унікальних властивостей препарату
Пленум®, які надають йому важливих технологічних
переваг над конкурентами, слід відзначити такі:
■ Репелентний ефект (або відлякувальна дія) на ріпакового квіткоїда – захист посівів від повторного заселення жуками.
■ Надзвичайно висока термостабільність – діюча речовина зберігає свою інсектицидну активність за дуже високих денних температур (навіть
до +35°С).
Усі офіційні рекомендації щодо застосування інсектициду Пленум® на посівах озимого і ярого ріпаку проти
квіткоїда було розроблено та обґрунтовано спеціалістами компанії «Сингента» на основі його цінних технологічних характеристик і даних багатьох польових дослідів.
Незважаючи на порівняно коротку історію використання препарату у сільгоспвиробництві, вже отримали низку позитивних відгуків від аграріїв. Особливо важливим
і знаковим став відзначений ними факт гарантовано
ефективного контролю тих популяцій шкідника, що стали резистентними до інших інсектицидів. Таким чином,
завдяки появі на ринку засобів захисту рослин інсектициду Пленум 50 WG, ВГ захист від ріпакового квіткоїда
сьогодні справді вийшов на новий рівень.

0800 50 04 49
www.syngenta.ua

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів у межах України
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Рятуємо озимі, підіймаємо ярі:
вносимо Біоглобін
Сучасним напрямком
підвищення врожайності та
якості сільськогосподарських
культур є впровадження у
виробництво енергозберігаючих
технологій із застосуванням
нових ефективних та екологічно
безпечних регуляторів росту і
розвитку рослин. Враховуючи
дорожнечу мінеральних
та органічних добрив,
застосування регуляторів росту
приваблює своєю простотою
та дешевизною.
В науково-дослідних установах України щороку випробовується велика кількість
регуляторів росту та їх багатокомпонентних
сумішок. Однак більшість з випробовуваних препаратів не мають стабільного позитивного впливу на процеси онтогенезу рослин. Окремі з них замість стимулюючої дії
пригнічують рослини. Крім того, більшість
з препаратів, що випробовуються, неможливо ідентифікувати за вмістом тих чи інших сполук, що входять до їхнього складу,
а під «секретом фірми» нерідко приховується звичайна підробка.
За даними Інституту рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН, високу агрономічну
ефективність мають ті регулятори росту,
які містять у своєму складі природний набір життєво необхідних для рослин компонентів та забезпечують не лише високе, але
й стабільне за роками підвищення продуктивності рослин у різних регіонах країни.
Серед усіх регуляторів росту рослин найбільшу стабільність врожайності на різних
сільськогосподарських культурах забезпечив препарат Біоглобін, який має органічне
походження, оскільки одержується з тваринної плаценти за спеціальною технологією промисловим способом.
Виробничу ефективність Біоглобіну в рослинництві обумовлено наявністю в ньому
повного набору амінокислот та пептидів,
які дозволяють рослинам нормалізувати й
збільшити синтез усіх необхідних білків, в
результаті чого зростає врожайність та підвищується якість вирощеної продукції. За
даними наших досліджень, під час застосування Біоглобіну в рослинах прискорювався процес утворення кореневих волосків, збільшувалася їх сисна здатність, що в
подальшому підвищувало ефективність використання рослинами поживних речовин
із ґрунту та мінеральних добрив. Передпосівна обробка насіння сприяла підвищенню
схожості та енергії його проростання.

Р

Рис. 1. Урожайність пшениці озимої залежно від способів застосування
Біоглобіну, т/га, 2011-2015 рр.

Обприскування посівів у перший період вегетації стимулювало вегетативний ріст і розвиток рослин, а в період формування врожаю –
підвищувало показники якості продукції.
Ефективність Біоглобіну залежала як від способів його внесення,
так і від фону удобрення посівів різних культур.
В середньому за п’ять років досліджень найбільшу врожайність
озимої пшениці було одержано за варіанту комбінованого застосування Біоглобіну шляхом обробки насіння перед сівбою та дворазового обприскування посівів у фазах весняного кущіння та виходу
в трубку. За цього варіанту підвищення врожайності пшениці озимої порівняно з контролем на фоні без добрив становило 0,46 т/га
(19%), на фоні органічного удобрення – відповідно 0,72 т/га (29%),
а за органо-мінерального удобрення – 0,76 т/га (31%). За органомінерального удобрення обробка насіння Біоглобіном перед сівбою
забезпечила надбавку врожайності 0,66 т/га (11%), дворазове обприскування посівів збільшило врожайність на 0,65 т/га (11%), а
комбіноване застосування препарату – відповідно на 0,90 т/га
(15%) (рис. 1). При цьому у вологі роки найбільшу ефективність Біоглобін проявляв у збільшенні врожайності зерна, а у посушливі роки – у підвищенні якості врожаю (збільшення вмісту білка та клейковини в зерні).

Рис. 2. У
 рожайність сої залежно від обробки насіння та обприскування посівів
Біоглобіном на різних фонах мінерального удобрення, т/га, 2013-2015 рр.
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Результатами досліджень також
підтверджено високу ефективність
застосування Біоглобіну в посівах
сої, при цьому встановлено, що результативність препарату залежала
як від способу його внесення, так і
від фону мінерального удобрення та
інокуляції насіння бульбочковими
бактеріями.
В середньому за 2011-2015 роки передпосівна обробка насіння сої
найбільшу ефективність проявляла у поєднанні з інокуляцією насіння бульбочковими бактеріями, при
цьому надбавки врожайності коливалися в середньому від 3 до 7 відсотків. Найбільшу ж ефективність у досліді забезпечило внесення Біоглобіну
шляхом дворазового обприскування
посівів у фазах бутонізації та наливу
бобів. Так, на фоні без добрив обприскування посівів Біоглобіном сприяло зростанню врожайності сої в середньому на 10-16%, а на удобреному фоні – відповідно на 1-8% залежно від інокуляції та протруєння насіння (рис. 2).
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Серед основних позитивних характеристик Біоглобіну ми виділили:
1. Безпечність, адже він виготовляється з тваринних компонентів, завдяки чому не накопичує жодних токсинів та не викликає отруєння;
2. Стабільність за роками вирощування (відсутня дія «в мінус»);
3. Застосування на усіх сільськогосподарських культурах: зернових, олійних, технічних, овочевих, плодово-ягідних та ін.;
4. Підвищення як врожайності, так і якості продукції;
5. Можливість поєднання із засобами захисту рослин та добривами;
6. Висока ефективність як за гострого дефіциту вологи (посухи), так і у вологих умовах року;
7. Тривалий період корисної дії (протягом трьох тижнів з часу внесення);
8. Низька норма внесення (0,5-1,0 л/т насіння та 0,5-1,0 л/га);
9. Висока економічна ефективність.
Зовнішній вигляд посівів пшениці озимої перед закінченням осінньої вегетації

Контроль
(без обробки)

Обробка насіння
перед посівом
Біоглобіном 0,5 л/т

Більш детальну інформацію щодо застосування Біоглобіну в технологіях вирощування сільськогосподарських
культур дізнавайтеся за телефонами:
067 712-24-05; 095 725-22-62
Адреса виробника: ТОВ НВФ «Медбіоком, ЛТД», м. Харків, вул. Дмитрівська, 4/5, 61052
Препарат під назвою «Біоглобін для рослинництва», внесений до Державного реєстру України як регулятор росту і розвитку рослин (Свідоцтво про державну реєстрацію № А 01689, А 02194) і виробляється
НПФ «Медбіоком, ЛТД» за ліцензією Мінпромполітики України № 188975 від 14.02.2007 р. і по ТУ У 24. 2-31644253-002: 2006.
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АГРОНАУКОВЕЦЬ

НАНОдобриво
«МОЧЕВИН-К»
працює на богарі

Агрономе!
Забезпеч високі врожаї добривами
класу «МОЧЕВИН-К»: К1, К2 та К6

Р

Доводимо до Вашого відома діалог між головним агрономом господарства
та заступником директора НВО Агронауковець Олександром.
Запитання від головного агронома:
– Як Ваші препарати можуть замінити селітру?
Олександр:
– Ви правильно порушили питання. Дію К1 з 7 кг карбамідом
для рослин при внесенні по листу на початку вегетації, можна
порівняти з лікуванням людини у швидкій допомозі, коли їй
ставлять крапельницю, а не дають таблетки. К1 та К2 є системними препаратами, вони відкривають продихи й вже за годину
карбамід та всі компоненти в баковій суміші працюють. А це
– прискорений розвиток кореневої системи та виграний час на
розвиток рослин понад сім діб.
Агроном:
– Коли Ви хочете їсти, а Вам в роті помазати ложкою з борщем, Вам легше не стане. Ми можемо один одному розказувати все що завгодно, але природу не обдуриш. Я вам не вірю!
Олександр:
– Будьте ласкаві, подивіться, на сайті досвід інших. «Не вірить
він». Вніс 200 кг/га селітри збирав врожай по 19 ц/га, а фермер Микола при поновленні вегетації вніс К1, а потім двічі К2
з карбамідом, та зібрав врожай по 47 ц/га другого класу при
повній відсутності опадів.
Агроном:
– Фермер Микола це показово і дуже авторитетно.
Олександр:
– На сайті agronaukovec.biznes-pro.ua пpивeдeно звіти науково-дослідних установ та інститутів, в тому числі автореферат
Л.П. Ярошенко аспірантки Київського інституту захисту рослин, на захист наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
За результатами трирічних дослідів нею встановлено що середня прибавка врожаю від 0,5 л/га К1 склала 7 ц/га, а за рахунок системності препарату К1 кращий результат по захисту
рослин від бур’янів показав, в баковій суміші, гербіцид Гранстар в нормі 12,5 грам/га.
Агроном:
– А якщо я сам вчений агроном, як мені себе....?
Олександр:
– Ми за внесення НРК, селітри, КАСу. Кожен приносить свою користь. А якщо дехто з агрономів, використовуючи К1, К2 та К6,
розчинений карбамід або КАС по листу, значно зменшив їх внесення в грунт та при цьому зберіг близько тони зерна з гектара врожаю – це їх досвід. Будь ласка, вивчіть досвід інших та спробуйте!

Агроном:
Які рекомендації на ярові?
Олександр:
Рекомендуємо нічого не міняти в технологічній карті. До бакової суміші при
захисті
рослин
додати:
при
протравці насіння К6, по сходах К1, при хімпрополці К2.Та навіть одна з цих операції через 10-15 днів покаже позитивний
результат.

Замовлення та консультації на К1, К2 та Кб
за тел.: (050) 492-26-88, (067) 605-60-36
www.agrodobruvo.com.ua, agronauk@ukr.net, kap2013@ukr.net

2020 рік, Бездощів'я, ячмінь
зліва – контроль, селітра
зправа – К6, К1, К2, селітра

TOB НВО «Агронауковець»
пров. 22 Січня, 2-Б.
с-ще Антонівка.
м. Херсон, 73486
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Як збільшити врожай без зайвих витрат
для себе і з користю для рослини?
Р

Кожен агроном знає наскільки необхідним є внесення добрив азотної групи та мікроелементів,
таких необхідних для активного пробудження рослин після зими, та виведення їх із стресу.
Група компаній Фрея® пропонує
рідке азотне добриво з гуматом
калію Фрея® КАС-Актив™ власного виробництва, являє собою водний розчин карбаміду та аміачної селітри з додаванням рідких
гумінових комплексів, має низьку
температуру кристалізації (–18°С).
До складу добрива входить 5%
гумінових сполук, які мають м’яку
дію на рослини.
Застосовується
для
основного, передпосівного внесення, для
ранньовесняних (до відновлення
весняної вегетації) і позакореневих підживлень сільськогосподарських культур.

Переваги добрива наявні, це:
П
 ідвищення врожайності
до 15-30%.
З
 абезпечення найбільш
рівномірного внесення азоту.
П
 роведення ранньовесняного
підживлення по таломерзлому
ґрунту.
З
 абезпечення найвищого
коефіцієнту засвоєння
рослинами азоту.
П
 рисутність гумату дозволяє
знизити ймовірність опіків
рослин при листовій обробці.

Ми, також підготували для Вас мікродобрива Фрея-Аква™, які нададуть Вашим рослинам потужний поштовх до росту. Вони використовуються до обробки
посадкового і насіннєвого матеріалів, позакореневих підживлень, прикореневого підживлення в технологіях крапельного зрошення. Мікродобрива Фрея-Аква™
окрім гумату калію, мають у складі необхідний набір мікроелементів: NPK, сірка,
мідь, залізо, цинк, марганець, бор, молібден, кобальт, нікель. Цей набір, ефективна запорука гарного і високого врожаю.
Команда професійних працівників нашої компанії надасть вам детальну інформацію щодо продуктів, ціни та наявності товару. Гарантуємо вчасну доставку та демократичні ціни.

Замовляйте добрива, телефонуючи нам на телефон «гарячої лінії» 0-800-331-332 (всі дзвінкі для Вас безкоштовні)
або купуйте добрива як оптом, так й вроздріб в нашому цілодобовому онлайн-магазині добрив:



www.freya.ua
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Р
Багатофункціональні кормоагрегати нового
покоління, що перевищили європейські аналоги.

Ферментовані корми для відгодівлі поросят, свиней,
ВРХ, телят, качок, гусей, овець, риби у водоймищах

Академія інженерних наук України (АІНУ) спільно з підрозділом Української академії аграрних наук
(УААН), у співдружності з дослідними господарствами УААН, в 2002 році розробили серію агрегатів
кормоприготування нового покоління АКГСМ «Мрія», які змінили структуру корму, підвищивши його
енергетичну цінність. Особливо успішними є використання ферментованих кормів (ф.г.к.с.), які готують
кормоагрегати АКГСМ «Мрія», при відгодівлі в маточниках поросят і телят. Ферментовані корми поросятам
дають з семиденного віку, готуючи на знежиреному молоці, або молочних відвійок, а з двадцятиденного
віку на воді. Вага поросят у двохмісячному віці досягає 21-23 кг. Добавка до основних грубих кормів 30-40%
(ф.г.к.с.) при відгодівлі телят збільшує живу вагу на 16%, а ВРХ підвищує надої до 20%, значно збільшуючи
жирність молока, що дуже важливо при приготуванні сирів, особливо корисна ф.г.к.с. для лактуючих корів.
Всі вищевказані показники обґрунтовані наукою і практично підтверджені фермерськими господарствами.

АКГСМ-06А до 10 голів

АКГСМ-04А до 20 голів

АКГСМ-04 до 40 голів

Кормоагрегати готують корм збагачений протеїном та амінокислотами, особливої молекулярної
структури, яка має протибактеріальні властивості. Цей корм легко засвоюється кишковим трактом. Ця технологія одна з найбільш економічних,
енергозберігаючих, противірусних, маловитратних технологій у світі. Кормоагрегати «Мрія» не
мають світових аналогів і виконують одночасно
п’ять технологічних операцій на одному електродвигуні, без дорогих циклонів:
1. Подрібнення зерносуміші до фіксованих
фракцій, що легко засвоюються шлунково-кишковим трактом (0,5-1,4 мм для свиней; 0,8-2,0 мм –
для телят і ВРХ); 2. Підігрів суміші до 30°С; 3. Ретельне перемішування (гомогенізація) до однорідної маси. 4. Ферментативні процеси, без додаткових ферментів; 5. Видача готового корму.
Відгодівля 10 голів за рік дає біля 80 тис. грн.
чистого прибутку. Гарантія 1 рік. Працюють
10 років до капремонту.
Це швидке повернення вкладених коштів, де
прибуток перевищує витрати в 2,5-3 рази. Одним з основних показників технології є економія
зернових в 1,3-1,5 рази, проти інших технологій,
електроенергії до 50%, збільшення середньодобових приростів до 30-40%, зменшення виділення
гною до 40-44%, а це поліпшення екології, зменшення ризику захворювань.
Кормоагрегати «Мрія» розроблені в Україні з 2002 року, сертифіковані Держстандартом
України.
Мають 12 патентів на винахід, в тому числі №97565 від 27.02.12 р. «Спосіб приготування
корму і кормоприготування», дозволи та позитив-

АКГСМ-03 до 100 голів

АКГСМ-05А до 200 голів

АКГСМ-01А до 1000 голів

ні виводи відповідних служб України. За унікальність розробки обладнання кормоагрегатів нагороджені грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, мають золоті медалі, відмічені Дипломами міжнародних виставок
Європи, України, Росії і др. Дана технологія отримала високу оцінку і визнання фахівців.
У 2002 році в Європі подібна технологія використовувалася 2-3%, а тепер успішно працює в
Німеччині – до 70%; Франції, Голландії – до 60%,
Фінляндії, Ірландії до 90%, інших державах до
50%, тому що є однією з найекономічніших технологій світу. Впровадження кормоагрегатів «Мрія»
значно удосконалили технологію, підвищивши
енергетичну цінність корму, скоротили витрати,
об’єднали технологічні операції. Ферментовані гомогенні (ф.г.к.с.) корми покращили смакові якості
м’яса та його чистоту, що збільшило попит як переробників, так і споживачів.
Агрегати малогабаритні, займають площу від 0,5
до 2,5 м2, встановлюються безпосередньо на фермі, обслуговуються однією людиною, подрібнюють ціле зерно (будь-якої зерносуміші) під потрібну фіксовану фракцію: 0,5÷1,4 мм для свиней;
0,8÷2,0 мм для телят та ВРХ, яка легко засвоюється і сприятливо сприймається шлунково-кишковим трактом.
При купівлі агрегату надається інструкція з експлуатації, технологія відгодівлі тварин, рекомендації по кормам для різновікових груп, свиней,
телят, ВРХ.

Завкафедри генетики та розведення ХДАУ,
д. с.-г. н, професор – Нежлукченко Т. I.;
Директор Наукового Центру АІНУ,
д.ф., к. с.-г. н, академік АІНУ – Соляник М. Б.

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52
т/ф (05549) 7-08-88; 7-08-01; (050) 848-50-68, (098) 346 -35-22 e-mail: 8mriya@gmail.com сайт: www.shoh.agroagregat.com; agrokorm.com.ua

24

жатки

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05

№ 5 - 2021 р.

№ 5 - 2021 р.

Електронна газета на www.agrarnik.info

жатки

25

26

т ехні к а

стор. 26-41

№ 5 - 2021 р.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в Украине

на любые виды ангаров, любой сложности

МЫ СТРОИМ:

Р

АНГАРЫ, СКЛАДЫ, ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, НАВЕСЫ.
БЫСТРОМОНТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АНГАРОВ:
■ Высокий уровень герметичности, что обеспечивает стопроцентную сухость и сохранность вашего товара при любых погодных условиях.
■ Ангары по вашим размерам, любой конфигурации и формы, утепленные, холодные, высокие, низкие – на ваш выбор.
■ Скорость монтажа по европейским стандартам – 1000 кв.м. за 30 дней.
■ В зернохранилищах предусматривается естественная вентиляция для
проветривания зерна, благодаря чему зерно не преет и остается сухим.
■ Наши зерносклады имеют высокую прочность. Это позволяет хранить
зерно, опирая его на стену, благодаря чему экономится площадь в ангаре.
■ Жесткие и надежные металлоконструкции позволяют подвешивать
подъемные механизмы для ремонта агротехники.
■ Зернохранилища строятся с учетом удобного въезда и хранения крупногабаритной техники. В арочных и шатровых ангарах есть возможность
установки боковых ворот. Раздвижные и распашные ворота.
Тентовые ангары

Прямостенные ангары

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
● ПОЛИМЕРНЫЕ ● НЕПЫЛЯЩИЕ

от
200 грн
за кв.м

Прочность пола выдерживает
давление автомобилей 50-100 т,
не портясь, не трескаясь

■ Полезная высота зернохранилищ – от 6 метров и выше, что позволяет
загружать и выгружать зерно внутри сооружения и применять зернометы.
■ Наши ангары имеют высокий запас прочности, т.к. каркас ангара рассчитан по всем нормам ветровых и снеговых нагрузок. Европейский профлист выдерживает до 600 кг/м2, а его срок службы свыше 30 лет.
■ Все наши ангары можно ставить без фундамента – на жесткую поверхность, что позволяет оформить здание как временное сооружение. Это
избавит вас от длительного и дорогостоящего сбора документов.
■ Металлоконструкция покрашена и защищена антикоррозийным покрытием, благодаря чему прослужит не один десяток лет.
■ Мы строим ТЕНТОВЫЕ – светопропускаемые ангары, что позволит вам
значительно экономить электроэнергию. Эти конструкции быстры
в монтаже и имеют изящный вид.
■ Оплата производится по этапам и в удобной для вас форме.
Шатровые ангары

Навесы, зернотоки

Отзывы наших клиентов:

«Прежде чем заказывать, посмотрели готовый объект. Все четко, продуманно, качественно
и красиво. По доступной цене. Теперь и мы заказали». (Семья фермеров, Кировоград).
«Нашел рекламу в журнале. Заказал. Всё устроило. Качество, нет щелей и задуваний
снега, все герметично. Бригада отличная, цены хорошие. Заказал уже 2 ангара».
(Ф. Х., учредитель, Первомайск).
«Заказала через интернет тентовый конный манеж. Арочной формы. Цена устроила.
Очень довольна. Все как надо, практично, удобно. Спасибо! Теперь рекомендую друзьям».
(Борисполь, ипподром).
«Порекомендовали компанию «Оскар» мои друзья – крупная агрофирма. Сам приехал,
посмотрел, убедился в качестве и надежности. Теперь стал клиентом компании».
(Руководитель, Бердянск).
«Компанию «Оскар» нашел в журнале для аграриев. Все устроило. Построили два
объекта для техники, у меня претензий нет. Цена отличная! Сейчас строим уже третий
очень большой ангар под овощехранилище».
(Руководитель, Николаев).
«Был сильный ураган в Одессе. Даже деревья летали. Но ангары от компании «Оскар» стоят
как вкопанные. Все качественно. Надежно. Цена самая лучшая. Обращаюсь второй раз».
(Учредитель, Одесса).

Звоните нам прямо сейчас!

Телефоны: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657 e-mail: infoangar2008@gmail.com www.oskarmetal.com

После вашего обращения – наш специалист может к вам приехать в течение двух дней для детального замера и уточнения всех ваших пожеланий.
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Аплікатор для внесення рідких добрив в ґрунт

Р

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.
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 речовини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу гідросистему агрегату. 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'єкційного 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.
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 пост гарантійну підтримку, а також проводимо
консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

За детальною інформацією та консультацією звертайтесь до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»
м. Кропивницький, вул. Загородня, 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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ПРИМНОЖИМО ЯКІСНІ
ЗДОБУТКИ РАЗОМ!

- 10%

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 5.4

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 3.6

Культиватори суцільного
обробітку КС BELLOTA

Коток-подрібнювач
АРСЕНАЛ КПУ-6

Борони навісні дискові
АРСЕНАЛ БНД-2.4

Сівалка пневматична
універсальна АРСЕНАЛ СПУ-8

Борони ротаційні
навісні АРСЕНАЛ БРН-6

Борони гідравлічні
зубові АРСЕНАЛ БГЗ-14

Розкидач добрив
АРСЕНАЛ РД-1000

ГАРАНТІЯ
Ящик
зернотуковий
АРСЕНАЛ 3.6/ 5.4

Грунтовий розрихлювач
АРСЕНАЛ ГР-1.5

м. Кропивницький
вул. В. Пермська, 11/2, офіс 6
e-mail: admintime@ukr.net
сайт: ttime.com.ua

2,5 роки
(067)
(067)
(067)
(096)
(067)

261
520
520
644
350

46
89
05
33
89

26
99
99
99
99

на техніку розповсюджуЄться

програма держкомпенсації
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ!
ДОСТАВКА ТЕХНІКИ У ГОСПОДАРСТВО БЕЗКОШТОВНА!
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСНОГО ТА ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ!

АКЦІЯ НА ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ. ПРИДБАЙТЕ ТЕХНІКУ ЗАВЧАСНО!

техніка

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів
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25% державна компенсація

Фермерський
Елеватор

АГРОБРЕНД РОКУ 2021
Вибір міжнародної виставки

«Зернові технології 2021»

Партнерський проект
ТОВ НОВИЙ ЕЛЕВАТОР
з ТОВ «Варіант Агро Строй»

Елеватор, який повністю задовольняє потреби малого та середнього агробізнесу

Базова комплектація







 еплогенератор
Т
Зерносушарка
Накопичувальний бункер
Норії
Транспортер
Силоса

Час гігантських елеваторів, що панували на ринку України, йде. Їх складніше
завантажити, неможливо сушити невеликими обсягами різні культури, вони менш
економічні. Все це не відповідає вимогам сучасних фермерських господарств.

Ми підготували розумні рішення, які ви чекали. Це дозволить вам:
■
■
■
■

 аксимально зберегти врожай
м
продавати його за вигідною ціною
скоротити транспортні витрати
не залежати від черг на елеваторі та «добросовісної» прийомки зерна

Розділяємо відповідальність за бізнес наших клієнтів і за зерно, яке буде зберігатися на елеваторі.
Зверніться до наших фахівців за додатковою консультацією

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР















Фермерські Елеватори
Зерносушарний комплекс
Зерносушарки NEZ
Комплекси теплогенеруючі NET
Норії
Завальні ями
Транспортери стрічкові
Труби зернові
Коліна поворотні
Скальператори
Очисні машини
Охолоджувачі зерна
Ємності зернові
Оренда зерносушильного комплексу

Контакти

Наші переваги

■Є
 вропейська якість за українською ціною
■ Наявність власного конструкторського бюро. Завдяки накопиченому досвіду
і ресурсу кваліфікованих конструкторів, ми допомагаємо вирішити фермерам
індивідуальні завдання для зберігання і збуту власного врожаю.
■ 25% відшкодування вартості обладнання. Устаткування нашого виробництва
включено до Переліку української техніки та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного
бюджету.
■ Послуги інжинірингу
■ Шефмонтаж. Крім обов’язкового шефмонтажу, пропонуємо навчання
працівників замовника, які будуть монтувати обладнання та експлуатувати його
в майбутньому.
■ Гарантія від виробника. На обладнання поширюється гарантія від заводувиробника. Фахівці компанії здійснюють гарантійний та післягарантійний сервіс.

+38 096 101 40 40
+38 095 101 40 40

web

www.new-elevator.com.ua
newelevator.office@gmail.com
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Маленька машина з великими можливостями УМС -170, 200, 240

Р

ШТРАФ!!!
Або як не втрачати від 3 тис. грн. з га +

на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к
%

УМС
ШТРАФ

25

Подрібнювач валків соломи

ранніх зернових культур, післяжнивних решток гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його цілодобово.
 Система подрібнювача: рівні ножі та протиножі
 Низька витрата палива
 О берти ротора – 3000 об./хв.

А н а л о гів н а р и н к у У к р а ї н и немає
подрібнювач рослинних
решток Мульчер
а
авн ція
ПРР 280
ж
р
е
а

Д енс
п
ком

25%

6 років успішної роботи в Україні

 Посилені
підшипники
ротора
в масляній
ванні
 Автоматичний
натяжник ременів
 О берти ротора
– 2250 об./хв.

Професійно подрібнює рослинні рештки кукурудзи, соняшнику, стерню зернових та інших рослинних залишків
після збирання врожаю, високої трави і чагарників на необроблюваних землях.

Лісові подрібнювачі (Іспанія)
Технічні характеристики
Ш
 ирина захвату від 120 до 250 см
Д
 іаметр дерев до 40 см
Д
 ля тракторів від 80 до 500 к.с.
М
 ожливість заглиблення від 7 до 40 см
Призначення
 З нищення чагарників і дерев на c/г полях.
 З нищення пеньків та коріння, лісополос, садів тощо.
О
 чищення узбіч від кущів і дерев.

Подрібнювач рослинних
решток ПРР-200

на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к
%

25

Підбирач-подрібнювач
пожнивних решток (імпорт)

 Загальна вага – 438 кг
 Молотки/ножі, шт. – 32/64
 В ага молотка – 0.8 кг
 Оберти ротора – 2450 об./хв.

Призначений для роботи на малих та середніх сільгосп
площах з подрібнення вертикальних пожнивних решток
після збирання врожаю, а також для подрібнення трави,
чагарників та гілок діаметром до 3 см.

Стаціонарні дощувачі для
сільського господарства

Використовується для підбирання та
одночасного подрібнення пожнивних решток
після збирання врожаю і завантаження
подрібненої маси в причіп.

Дощувальні машина
барабанного типу (Італія)

Технічні характеристики
Р
 адіус поливу від 18 до 95 м
Р
 обочий тиск від 1,5 до 11 атм.
О
 б’єм подачі води
від 80 до 4050 л/хв.
* Встановлюються на тринозі

Широкозахватний подрібнювач пожнивних залишків
кукурудзи, соняшнику CUNEO P 920 (Італія)

Технічні характеристики
Д
 іаметр труби від 40 до 140 мм
Д
 овжина труби від 100 до 850 м
Т
 иск води від 4 до 12 атм.

СУПЕРЦіНА:
25 000 євро з ПДВ

Подрібнювач однаково бездоганно обробляє площі з рослинністю від трави до чагарників
діаметром до 5 см. Даний мульчер агрегатується з трактором на задній навісний механізм.
 Робоча ширина захвата – 9.2 м
 Необхідна потужність трактора – 300-350 к.с.

Виробник МПП «Либідь»

(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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Інноваційний млин

Р

У заводському купованому хлібі без висівок багато
клейковини, якою ми колись приклеювали шпалери на
стіни житла. Ця клейковина при тривалому споживанні
хлібобулочних виробів без відсіяних з висівками вітамінів
відкладається баластовим жиром в тілі людини та
закупорює кровоносні судини і капіляри. В результаті
у людини підвищується тиск, розвивається інсульт чи
інфаркт, які призводять до сумних наслідків. Наука
довела користь споживання людиною висівок, які
наразі в більшості згодовують тваринам. Висівки
містять близько 70% вітамінів всієї зернини та інші
корисні для здоров’я людини речовини, які одночасно
нейтралізують і шкоду клейковини. В зерні природою
закладено всі енергетичні та захисні властивості, потрібні
для продукування зерна. Ціла зернина практично
збалансована за всіма елементами, необхідними для
життя і розвитку людини. При споживанні ця накопичена
зерном енергія землі та сонця передається людині.
Найкраще було б ціле екологічно чисте зерно за один
прохід розмолоти до потрібної кондиції без вимушеного
та шкідливого відсіювання цінних висівок.
Давні жорнові млини та сучасні високопродуктивні вальцеві не можуть якісно розмолоти висівки, основу яких складають тонкі та міцні оболонки зерна. Тому,
розмелюючи зерно, змушені на громіздких розсівах висівки відділяти і додатково подрібнювати, щоб виробляти в доповнення до звичайного насичений вітамінами
дорожчий, але бідний на білок висівковий хліб.
Для отримання повноцінної муки з цілого зерна пропоную молотковий млин оригінально простої конструкції, захищеної 30 патентами на винаходи, які засвідчують його світову новизну. Розроблений млин складається із бункера об’ємом 90 літрів із заслінкою на вході
в дробильну камеру, з’єднаних вертикально встановленим електродвигуном 3000 об./хв., вал якого входить
у дробильну камеру. На кінець вала посаджено ротор.
На диску ротора шарнірно встановлюються на осях
у двох площинах зносостійкі молотки з твердими наплавленнями для дроблення матеріалу. Під ротором закріплені решето з мукомольним кільцем та вихідний
конус, який спрямовує подрібнене у підвішений мішок
або іншу ємність.
Продуктивність такого млина на пшениці та житі з
оптимальною вологістю 15 - 16% доведена до 100 кг за
годину при потужності електродвигуна 4,0 кВт на 380
Вольт, а його побутова модифікація потужністю 2,2 кВт
на 220 Вольт дає 50 кг. Про високу якість розмелювання
зерна за один прохід без просіювання свідчить те, що в
отриманій муці між пальцями рук та в роті під час споживання хліба не відчувається крупинок, і це відповідає
вимогам до хлібопекарського обойного борошна.
Досконалість технологічного процесу та конструкції
обумовила невеликі габарити та масу 60 кг млина, що
дозволяє розмістити його на одному квадратному метрі
площі, а при знятих ніжках транспортувати легковиком
або поштою.Після широкої багаторічної виробничої перевірки Український центр випробовування техніки
(УкрЦВТ) у 2015 році на цей млин видав сертифікат відповідності всім обов’язковим вимогам.
Зерно пшениці, жита, кукурудзи, ячменю, сорго та вівса в лікувальних оболонках без попередньої підготовки,
а іноді і прямо з-під комбайна, я сам мелю почергово на
кілька тижнів. Хліб можна випікати в газовій духовці чи
в домашній пічці. Він екологічно чистіший і дешевший
заводського з різними добавками.

В родині ми давно замінили куповані хліб і батони
простими та швидкими у приготуванні на кисляку і харчовій соді смачними домашніми оладками, які печемо на
кілька днів та вживаємо з борщем і юшкою, молоком і
кисляком, чаєм і кавою. Харчова сода не тільки робить
оладки пухкими, але і додатково прочищає кровоносні
судини. Завдяки тому, що в моєму борошні збережені корисні для організму елементи зерна, я досить швидко без
мордуючих дієт зменшив вагу зі 104 до 90 кг, нормалізував тиск і цукор крові, збавився закрепів і повноцінно
живу 74 рік. Давно не хворію, роблю зарядку, в процесі
якої присідаю 150, віджимаюся 40 і підтягуюся 20 разів.
З’явилося кілька місцевих послідовників органічного харчування, які постійно привозять на помел своє зерно.
Користуються інноваційним млином і для отримання
цукрової пудри та інших спецій, які використовують в
кулінарії та підгодівлі бджіл. Гомеопати мелють сухі лікувальні трави та тверді шматки індійських ліан, техніки – скло, а будівельники – відходи для наступного використання.
Цей млин за кілька хвилин легко переобладнується в
зернодробарку для виробництва якісної дерті для тварин. При отриманні дрібної дерті для свиней і корів
встановлюють решето з отворами діаметром 6 мм, а
при крупній, для курей, решето знімають. Продуктивність при цьому зростає в 10 – 13 разів (до однієї тонни
за годину) у порівнянні з отриманням муки. Вийнявши
заслінку, можна подрібнювати і кукурудзяні качани та
сіно. За бажанням замовника млин налаштовується на
виробництво сухих та вологих комбікормів з трьох складових, поділивши бункер двома перегородками на три
секції по 30 літрів зі своїми заслінками.
Перші зразки з партії 250 реалізованих млинів використовуються без рекламацій по всій Україні більше
20 років, як окремо, так і в технологічних лініях. За потреби люди замовляють їх повторно та рекомендують
іншим, що свідчить про високі показники якості розробленого млина. Ціна такого млина не перевищує 12 тисяч гривень, що в кілька разів дешевше аналогів.
Карпенко Михайло Іванович,
автор 37 розробок, 97 винаходів, більше 360 публікацій
та 570 впроваджень, кандидат технічних наук.
Моб. 066 7007 106
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099 211 02 07
067 644 04 44

admin@agropostach.com.ua

Ва ш на д і й н и й п а р т не р на д о в гі р о к и
МОТОПОМПИ КАС / води

Широкий вибір
 США
 Японія
 Китай
– від гідравліки
– від ВВП трактора

500-1700 л./хв.

Електропомпа 380 В

ФІЛЬТРИ ТОНКОЇ
очистки КАС / води
70 см

200-2000 л./хв.

 на ВОДОВОЗИ
 на ОБПРИСКУВАЧІ
 на КУЛЬТИВАТОРИ
 на ЗМІШУВАЧІ
форсунки не забиваються

Пінний маркер
КОМПЛЕКТ

до будь-якого
обприскувача

ЗАПРАВКИ
Бензин
ДП
 Лічильники
 Насоси
 Фільтри
 Фільтри SEPAR

ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ

100 м3/год.

ШЛАНГИ / РУКАВА
 для КАС
 для ВОДИ
 для ЗЕРНА
 для ПОВІТРЯ
 для ПАЛИВА
 для СІВАЛОК
 для ОБПРИСКУВАЧІВ

ГЕНЕРАТОРИ

від 1-1000 кВт

на ВАШ СМАК

 Стаціонарні
 від ВОМ трактора
 Переносні

КРАНИ З’Єднувачі
ФІТІНГИ, ХОМУТИ
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Системи вентиляції
зернових культур

Р

Вентиляційні списи Air-Whisper, Air-Lance Economic та Air-Lance

Air-Lance

Air

-La
n

ce
Eco
no

mic

Вентиляційні списи ідеально підходять для активної вентиляції зерна та ліквідації очагів
самозігрівання.
Вентиляційні списи оснащені
зручними ручками, які дозволяють легко вкрутити трубу в зберігаємий продукт. Вентилятор легко
з’єднується з списом за допомогою
хомута.

Ідеальне рішення для короткострокового,
цілеспрямованого застосування,
при виникненні вогнищ перегріву зерна,
при недостатній вентиляції,
в заповненому зерносховищі.

Тип
Потужність двигуна вентилятора
[кВт]
Обсяг повітря
[мз/год.]
Загальна довжина
[м]
Довжина перфорованої частини труби
[м]
Довжина наконечника
[м]
Загальна вага з вентилятором
[кг]
Діаметр перфорації
[мм]
Споживання енергії
[В]

Універсальний протруйник
насіннєвого матеріалу Grain-Saver

Air-Whisper
0,18
250
2,5
0,8
0,25
13
1,5
220

Air-Lance Economic
1,1
2000
2,8
1
0,19
25,2
1,5
380

Air-Lance
1,5
2500
3
1,5
0,25
36
1,5
380

Телескопічні вентиляційні труби
• використовуються для вентиляції всіх сортів зернових, ріпаку.
• діаметр кріплення для вентилятора 300 мм.
• труби виготовлені з оцинкованої сталі, вентиляція при висоті засипки до 6 метрів.
• виробляються довжиною від 4 до 30 метрів (від 2 до 15
сполучних елементів).
• можливість подовження неперфорованої частини труби
для часткового вентилювання.

Вологоміри та термоштанги фірми Pfeuffer
Grain-Saver
використовується
для обробки
насіння
зернових культур
протруйником
перед посівом.
Grain-Saver
простий і зручний
у використанні
протруйник
насіння, який
встановлюється
на зерновий шнековий транспортер.
Grain-Saver можна придбати в комплекті зі
шнековим транспортером або ж ви можете
використовувати вже наявний в господарстві
шнековий транспортер, довжина якого не повинна
бути коротше 3 м.

Виробник – Німеччина:
Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Офіційний представник в Україні – ТОВ «Шмельцер»:

м. Миколаїв, вул. Крилова, 23-32
тел.: (050) 391-58-18 – Іван Олійник
e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Вологомір He lite – зручний прилад для вимірювання вологості зерна, точний і надійний
під час збирання врожаю, процесу сушіння та зберігання зерна.

■ Широкий діапазон вимірювань
■ Просте використання меню
■ Надійний принцип вимірювання
■ Розрахунок середнього значення
■ Можливість калібрування

Вентилятори AIR JET
• діаметр вихідного отвору вентилятора за бажанням клієнта
• високоякісний антикорозійний захист (порошкове покриття) корпусу
• оптимальне вентилювання завдяки безперервному та інтенсивному потоку повітря
• можливість використання при будь-якому
обраному методі вентилювання
•в
 игідна альтернатива оцинкованим моделям
•м
 обільність завдяки встановленому шасі

Напівкруглі вентиляційні канали Air Gigant
Представляємо ефективну
систему вентиляції – широкий
асортимент напівкруглих
каналів, виготовлених з
оцинкованої, перфорованої
сталі.
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Видається з лютого 2004 року.
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два рази на місяць.
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Адреса редакції:
54017, м. Миколаїв,
вул. Соборна, 12-б, офіс 405.

Реєстраційне свідоцтво
КВ № 9353 від 18.11.2004 р.,
видане Державним
комітетом телебачення
та радіомовлення України.
Засновник, головний редактор
та видавець: Орлов В. В.
Матеріали, позначені Р ,
публікуються на правах реклами.
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№ 5 - 2021 р.

надруковано:
друкарня «Фактор друк»
м. Харків, вул. Саратовська, 51.
Об'єм: 4 ум. друк. арк.
Підписано до друку:
26 березня 2021 р. Зам. № 1477

www.agrarnik.com

Наклад: 31 500 прим.

Відповідальність за зміст
та достовірність наданої інформації
несе рекламодавець.

Електронна газета: 45 000 прим.
Загальний наклад: 75 500 прим.

Передплатний індекс

АграрНик
91210
АграрНик. Миколаїв
22897

№ 5 - 2021 р.

№ 5 - 2021 р.

№ 5 - 2021 р.

Електронна газета на www.agrarnik.info

все для врожаю

