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УПРАВЛІННЯ АЗОТНИМ
ЖИВЛЕННЯМ ПО-СУЧАСНОМУ

Як проводити моніторинг
стану посівів? Які сучасні
інструменти для цього використовувати? Як визначити
дозу азотних добрив для підживлення зернових культур?
Своїм досвідом впровадження
інноваційних підходів до
управління азотним живленням зі студентами аграрних
спеціальностей поділилися
фахівці компанії AgriLab у рамках навчального проекту
AgriStart, створеного компанією на базі Національного університету біоресурсів та природокористування.
«Підживлення
азотними
добривами – важливий етап реалізації системи удобрення зернових культур, особливо пшениці
озимої. Технології для діагностики
азотного живлення повсякчас
удосконалюються, з’являються
нові інструменти, які дають змогу
точніше визначити параметри,

що впливають на ріст і розвиток
рослин. Наразі використовують
мобільні лабораторії для аналізу
ґрунту або рослинного матеріалу,
спеціальні прилади, БПЛА, супутникові знімки тощо. Ці інструменти дають змогу отримати результат швидко і недорого. Водночас
рекомендації на підставі даних
діагностики азотного живлення
дають змогу оптимізувати до 30%
використання азоту, збільшити
врожайність пшениці на 8% і
вище, а кукурудзи – на 5% і вище,
– розповів студентам-агрономам
Олексій Тарасенко, агрохімік компанії AgriLab. – Наприклад, підживлення за результатами діагностики на ТОВ «Біотех ЛТД»
торік дало приріст урожаю пшениці озимої від 0,5 т/га».
Фахівці компанії розповіли про
етапи створення системи управління азотним живленням та продемонстрували інструменти, які
для цього використовуються:

ґрунтова лабораторія, функціональна листкова діагностика,
N-тестер, БПЛА. Майбутні
агрономи спробували попрацювати з обладнанням для вимірювання щільності та вологості
ґрунту, а також побачили в
роботі автоматизований пробовідбірник зразків ґрунту із GPSприв’язкою до точки координат
відбору.
Максимум практики, виробничі «кейси» від фахівців, сучасне обладнання, яке використовують у провідних компаніях, і
реальні польові умови – це те,
чого не вистачає сучасній системі підготовки кадрів. Рік тому
компанія AgriLab ініціювала
створення навчального проекту
AgriStart, першим кроком якого
стало створення лабораторії
інновацій у Національному університеті біоресурсів та природокористування та проведення
практикумів на полях агрокомпаній із використанням сучасних
технологій агрохімсервісу.
«Диджиталізація, цифрові
технології, точне землеробство –
це «мейнстрим» світового аграрного бізнесу. Однак для впровадження цих технологій потрібні
фахівці з відповідною кваліфікацією, знаннями та навичками.
Створення проекту AgriStart стало
першим кроком до розв’язання
кадрової проблеми агросектору.
Дальшим кроком стане створення
окремого навчального курсу із
систем точного землеробства.
Інвестиції в освіту – це інвестиції
у майбутнє», — прокоментував
СЕО компанії AgriLab Ярослав
Бойко.

Термін для посівної кампанії цьогорік було
стиснуто якнайщільніше. Й процеси потребували прискорення, наче на виконання мрій
перебудовних ідеологів половини 1980-х у
колишньому СРСР. Поміркувавши над буттям, вивів такий закон. Назву його законом
агрошвидкості. Зазвичай, законотворці
пишуть й ухвалюють закони зі швидкістю
слимака, натомість вітчизняний агросектор
розвивається зі швидкістю світла. Різниця
цих швидкостей і становить коефіцієнт прогресу. Даруйте, за зловживання словом
«закон» у попередніх реченнях.
У половині квітня Верховна Рада у першому
читанні ухвалила закон про основні принципи та
вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції. Він покликаний
унеможливити фальсифікацію органічних продуктів. Отже, про що йдеться у Законі?
Запроваджено вельми чіткий і доволі прозорий
механізм реєстрації органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння. Визначено
механізм держконтролю (нагляду) за діяльністю
суб’єктів ринку органічної продукції та встановлено відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. Окремо встановлено вимоги до
переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які
дозволено використовувати у процесі органічного виробництва й тих, які дозволено до використання в гранично допустимій кількості. Є у
Законі й положення щодо процедури сертифіка-

ції органічного виробництва та обігу органічної
продукції, встановлено вимоги до органів сертифікації, їх функції і відповідальність. Також
окремо визначено вимоги до зберігання, перевезення, реалізації, декларування та маркування органічної продукції.
Скепсисом щодо діяльності наших державних мужів (не забуваймо про закон агрошвидкості) просякнуто всі приватні розмови в агробізнесових колах. Мовляв, ми розвиваємося
настільки бурхливо, що той чи інший Закон
може бути актуальним впродовж малого проміжку часу по ухваленні, а надалі вже є потреба
в його вдосконаленні. Пересічний відвідувач
столичного супермаркету поки що зрідка (хоча й
частіше, ніж, приміром півдесяток років тому)
звертає увагу на відділи з органічною продукцією. Неквапом, але, певно, незворотньо змінюються підходи до харчування. Закон уможливить розвиток легальних «органістів»? Хотілося
б у це вірити.
А швидкість (хай скільки буде народних
висловів, що піднімають на глум квапливість)
таки має значення. «Время стрессов и страстей
мчится все быстрей!» – співала ще у 1980-ті рр.
Софія Ротару. У дитинстві ми мало розуміли
сенс цих слів. Тепер подорослішали й ми, й,
назагал, суспільство. Й слова старої пісні відкрили нам своє тлумачення. Пришвидшуймося!
Ваш «Помічник господаря»

ПРОДАМ
Комбайни зернозбиральні Джон Дір 9500 та Джон Дір 9600.
Відмінний стан. Свіжий імпорт із США. Можливо з жниваркою
Джон Дір 925F/930F (флекс). Техніка б.в. із США. Бізнес-тури в США.
Тел.: 067-965-07-47
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САД

Е
фективне очищення і калібрування за питомою вагою всіх відомих видів насіння
(трав, зернових, зернобобових, технічних, овочевих та інших культу).
Дбайливе сортування зерна за ознаками біологічної цінності

(сильний зародок, висока схожість і продуктивність, велика вага 1000 насінин,
здорове й життєздатне насіння).
Підвищення врожайності, класності посівного і товарного зерна.

Відсутність суворих обмежень щодо вологості й засміченості вихідного матеріалу.

Швидка зміна режимів роботи сепараторів САД у разі зміни культур.

Широкий модельний ряд на 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 т/год.

Наявність вбудованого циклона на всіх моделях сепараторів.


Презентуємо нову
розробку!

Трактори потрібні у кожному фермерському господарстві. Разом з тим в аграрному комплексі України відчувається гостра нестача якісних сучасних машин,
які водночас були б прості в обслуговуванні та доступними за ціною. На жаль,
вартість тракторів відомих світових брендів часто не дає змоги нормально
укомплектувати свій парк невеликим та середнім господарствам, а техніка
виробництва країн колишнього СРСР не забезпечує вимог сучасного українського аграрія. В цьому аспекті варто розглянути альтернативу, яку пропонують поляки, а саме компанія Farmtrac Tractors Europe, чию продукцію в Україні
представляє відомий дилер сільгосптехніки - компанія «Яр-Степ».

ЯК СТВОРИТИ УСПІШНИЙ
ТРАКТОР
ЧОМУ ПОЛЬСЬКІ ТРАКТОРИ FARMTRAC
НАБУВАЮТЬ ДЕДАЛІ БІЛЬШОЇ ПОПУЛЯРНОСТІ
В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ, А ВІДТЕПЕР – І В УКРАЇНІ
Історія компанії Farmtrac Tractors
Europe може бути повчальною для
багатьох вітчизняних виробників
сільгосптехніки, які мріють про відновлення колишньої потужності.
Заснована вона була на базі відомого
за соціалістичних часів заводу у
Мрагові, і відпочатку зосередилася
на тому, аби завоювати велику частину ринку тракторів у Польщі.
Зрештою, це завдання вдалося перевиконати із запасом, оскільки бренд
Farmtrac є впізнаваним в понад 20
країн світу.
Трактори Farmtrac малої потужності
представлені в діапазоні від 33 до 48
кінських сил і призначені для невеликих
господарств. Залежно від виду грунту,
рельєфу, місця і роду виконуваних
робіт пропонуються трактори з
приводом на 2 або 4 колеса і в
версії з кабіною або без неї.
Певну частку модельного ряду
Farmtrac посідають трактори
невисокої потужності – із двигунами від 60 до 82 кінських сил.
Трактори призначені для господарств із різними потребами
– від оранки, культивації і сівби до обприскування та агрегатування із іншими агрегатами. Виробник планує випускати трактори ще меншої потужності, орієнтуючись на
потреби садових господарств, а у сегменті
110+ бренд Farmtrac помітно представлений своєю найвідомішою моделлю, яка
пропонується в Україні – Farmtrac 9120
DTN. Ясна річ, що ці машини входять до
переліку найпопулярніших тракторів у
Польщі. Модель Farmtrac 675 DT навіть
отримала титул Трактор 2011 Року.
На сьогоднішній день Farmtrac Tractors
Europe є лідером із продажу сільськогосподарських тракторів у Польщі, досягши
цього статусу найбільш ефективним способом – забезпечивши оптимальне співвідношення ціни та якості продукції.
Зокрема, це стосується безумовного
хіта ринку – 113-сильної моделі 9120

Сепаратор САД зі скальператором
для попередньої очистки зерна
ТОВ НВП «Аеромех», Україна, м. Кремінна,
тел.: (050) 348-92-71, (050) 614-52-57,(050) 444-77-31, (097) 727-23-82
aeromehua@gmail.com www.aeromeh.com.ua
2

№4-5 (19)/ 2 0 1 8

Помічник господаря

DTN. Польські конструктори не стали
повторювати якісь застарілі зразки техніки чи намагатися скопіювати провідні
моделі відомих світових виробників.

Ні, вони створили саме такий трактор, який забезпечив високу надійність
роботи, розширені можливості машини у
порівнянні із іншими моделями бюджетного сегменту та водночас був би
доступним за ціною. Farmtrac 9120 DTN
за усієї простоти конструкції отримав
буквально ідеальне технічне оснащення
– основні вузли в машині мають маркування найкращих виробників світу.
Потужність, економічність та надійність роботи двигуна зумовлена тим, що
під капотом Farmtrac 9120 DTN стоїть
4,4-літровий 4-циліндровий мотор
Perkins. Поляки не стали винаходити
велосипед, витрачаючи час та кошти на
розробку власного двигуна. Набагато
більш раціонально поставити перевірений двигун одного із найкращих світових
виробників. Двигун забезпечує макси-

мальний
крутний
момент 416
Нм при 1400
об/хв.
Це
чудовий
показник для
даного сегменту тракторів, якому можуть позаздрити деякі більш розкручені в Україні
моделі.
Те ж саме можна сказати і про інші
вузли конструкції трактора Farmtrac. Тут
стоїть надійна механічна трансмісія
виробництва Carraro 24/24, а продуктивність гідравлічної системи Mita становить
55 л/хв. Також тут стоїть система впорскування Bosch, котра своєю чергою не
потребує додаткових представлень.
Втім, це не означає, що трактори, які
виробляє Farmtrac Tractors Europe, просто складені із перевірених компонентів,
немов кубики у конструкторі. З технічної
точки зору виробник пішов максимально
раціональним шляхом, зберігши ключові
переваги польського тракторобудування
(а таких чимало), і застосувавши сучасні
світові технології з метою розширення
спектру можливостей своїх машин. До
речі, окрім відомих закордонних брендів,
комплектуючі до тракторів Farmtrac
постачають понад 60 польських сертифікованих виробників – No nameпродукції тут взагалі немає!
Чого потребує фермер від 113-сильного трактора?
По-перше, він хоче, аби модель працювала без перебоїв і несподіваних
несправностей. Цей момент у конструкції усіх машин Farmtrac забезпечено на
усі 100%. Інакше б його не купували
аграрії із понад 20 країн світу. Саме
так: польський варіант оптимального
співвідношення ціни та якості упевнено
себе зарекомендував і в Естонії, і в
Ірландії, і в Італії, і в Бельгії, і навіть у
спекотній екзотичній Гані. Себто, польські машини гарують полями і за різних
температурних режимів, і по різному
рельєфу, успішно використовуючись,
зокрема, у гірській місцевості.

Тому в плані надійності запитань до
тракторів Farmtrac і бути не може,
оскільки відповіді на них дала сама історія розвитку бренду.
По-друге, він небайдужий до його можливостей. Ми маємо на увазі універсальність трактора, яка дає змогу виконувати в
полі широкий спектр агротехнічних операцій, транспортувати причепи із вантажем,
допомагати на фермі та у будівництві.
Зокрема, Farmtrac 9120 DTN може рухатися
шосейними дорогами зі швидкістю 40 км/
год, працювати із повним спектром агрегатів, які можуть бути посильними для машин
цього сегменту потужності, включаючи
місткі причіпні обприскувачі. Можливостей
його гідравлічної системи більш ніж достатньо для виконання широкого спектру підсобних завдань, включаючи роботу у ролі
фронтального навантажувача.
І зрештою, трактор повинен бути зробленим для людини, а не для робота. Тим
більш, що найчастіше в кабінах машин
цього сегменту потужності, сидять ті ж
таки власники, проводячи там часом і день,
і ніч. Повинна бути нормальна амортизація
кабіни, кондиціонер, опалення, зовнішнє
освітлення, оглядовість, аби механізатор
міг зосередитися на робочих завданнях, а
не на власній втомі. Це все у конструкції
Farmtrac 9120 DTN є, воно функціонує і
працює так, що ці машини можуть конкурувати із багатьма розкрученими моделями.
Тепер стає зрозумілим, чому завод
Farmtrac Tractors Europe виробляє щороку
на продаж до 1200 одиниць тракторів. Це,
даруйте, вже згадуване оптимальне співвідношення ціни та якості техніки, оскільки
вартість ходових моделей польських тракторів є відчутно нижчою у порівнянні із
конкурентами. Наголосимо: конкурентами
екстра-класу, тому що виробник є настільки
упевненим у власних силах, що цілком здатен конкурувати із найвідомішими виробниками тракторів не лише за ціною, але й за
якістю. А це вже свідчить багато про що.
Чому ми прогнозуємо безумовний успіх
для тракторів виробництва компанії
Farmtrac Tractors Europe на ринку України?
Передусім тому, що за своїми основними
експлуатаційними характеристиками та

можливостями польські трактори випереджають багатьох конкурентів на ринку, в
тому числі із більш дорогих сегментів.
Важливим фактором успіху є власне репутація польської техніки в нашій країні, яка
зростає з кожним роком. Полякам вдалося
знайти виробничу нішу, пропонуючи українським фермерам дійсно якісну недорогу
техніку. Причому слідом за цією технікою
до нас прийшло нормальне своєчасне сервісне обслуговування разом із постачанням
запасними частинами та комплектуючими.
Яскравим прикладом у цьому плані є
офіційний дилер тракторів Farmtrac та цілої
низки інших польських брендів в Україні –
компанія “Яр-Степ”. В “Яр-Степі” спочатку
створюють розгалужений якісний сервіс
техніки тих виробників, чию продукцію
представляє компанія, а після того пропонують машини та агрегати українським
фермерам. Це дає змогу цілковито уникнути якихось неузгодженостей та забезпечити повноцінний сервіс європейського зразка для аграрних господарств.
Де можуть використовуватися такі
машини як Farmtrac 9120 DTN? Передусім
ми рекомендуємо звернути на них увагу
тим фермерам, які основний спектр робіт
використовують морально застарілою
пострадянською технікою. Ненабагато
дорожчий від неї флагман польського
виробника здійснить справжню технологічну революцію у господарстві.
Так само прийдеться добре ця модель у
якості допоміжного трактора для агрегатування із розкидачами міндобрив, обприскувачами тощо, а також для виконання різноманітних підсобних робіт чи транспортування зерна. Декілька таких тракторів ніколи
не будуть зайвими навіть у досить великому
за площі господарстві, бо їм завжди знайдеться робота.
У будь-якому разі хочеться
по-хорошому привітати польських аграріїв, що у їхній країні виготовляються
такі цікаві та надійні машини!
Дистрибютор тракторів Фармтрак
в Україні компанія «Яр-Степ»
YAR-STEP.COM.UA
тел.: 050-550-44-07, 098-711-11-31
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У ПОШУКАХ ДОВГОТРИВАЛОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ
ВАШОГО ЗЕРНА? ІТАЛІЙСЬКА КОМПАНІЯ НЬЮФАРМ НАДАСТЬ
ВАМ ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ВАШИХ ПРОБЛЕМ ЗІ ШКІДНИКАМИ
горизонтальному складі, щоб
запобігти прохід таким шкідникам як довгоносики або борошняні хрущаки, які можуть пошкоджити зернівки. Завдяки високій
довготривалості активної речовини, Делік® 2П також добре підходить для обробки кутів, тріщин
та прогалин які знаходяться в
складських приміщеннях, щоб
уникнути колонізації з боку шкідних комах.
Ньюфарм® зарекомендувала
себе в зерновій промисловості
не тільки завдяки повним ассортиментом продукції для знезараження зерна та дезінсекції
середовищ, але також завдяки
розробкам технологій застосування данного ассортименту.
Італійська компанія пропонує
найсучасніші системи розпилення, здатні гарантувати точне та
одномірне знезараження, спрямоване на збереження сировини
та середовища від атак шкідних
комах. Матеріали, з яких виготовлені системи застосування
Цереал® Сан, мають абсолютно
бездоганну якість, ретельно підібрані для гарантії ефективності
в часі та в найбільш екстремальних ситуаціях з мінімальними
вимогами до технічного обслуговування. Крім того, після встановлення обладнання, воно буде
працювати у повній самостійності. Це дозволяє фермерам мати
значну економію з точки зору
управління часом і операторів.

При зберіганні зернових, комірні шкідники являються причиною найбільших
втрат в якості і кількості зерна. Сильні зараження зерна можуть призвести до
підняття його температури і вологості, що в свою чергу може викликати грибкові
зараження (появлення мікотоксинів). Колонізації зерна шкідниками сприяють
наступні кліматичні умови та середовища: висока відносна вологість, високі температури, наявність укриттів в тріщинах та щілинах і, звичайно, наявність харчування. Більша частина переробної промисловості, а також експортери продуктів
харчування вимагають абсолютно вільне зерно від шкідників для його реалізу- ЦЕРЕАЛ® САН МІСТ
Це пневматична система для
вання, переробки та/або насінництва.

Я

кщо вам необхідно ефективно захистити ваш врожай в складі на тривалий
період, без необхідності
переміщувати зерно, рішенням для
вас є препарати лінійки Делік®.
Фермерам, які зберігають
зерно на певний період, було б
корисно дізнатись про тяжкість
шкоди, заподіяної шкідниками
зернових запасів, якщо не буде
вжито жодних заходів. Втрата
зерна в якості але, насамперед в
кількості, з точки зору питомої
ваги, може досягати 50% загальної маси.
Знезараження зерна під час
його закладання на склад, за допомогою одного з препаратів лінійки
Делік® дозволить насамперед
уникнути згаданих вище втрат і
бути впевненими, що протягом

щонайменше 12 місяців ваше зено,
при належному управлінні, не
постраждає від інших загроз з
боку найбільш поширених шкідників продуктів харчування.

ДЕЛІК® 5

Ефективне, легке та безпечне
знезараження пшениці, кукурудзи,
ячменю, озими та вівса, можна проводити лише з Делік® 5: готова до
застосування формула. Делік® 5
визнано на світовому ринку завдяки винятковій ефективності проти
комах та кліщів усіх видів, а також
завдяки високій залишковій дії
активної речовини (Пириміфос
метил), що забезпечує знезараження зерна протягом цілого року.
Готова до використання формула
Делік® 5, яка є найбільш застосованою в сфері зернових, тепер повніс-

тю відновлена. Нова формула перпарату, на основі рослинного розчинника з низьким впливом на
навколишнє середовище, гарантує
максимально ефективне прилипання активної речовини для досягнення сенсаційних результатів, без
необхідності перевищувати дозування. Токсикологічний профіль
нової формули також має переваги,
роблячи Делік® 5 безпечним препаратом для операторів та для зернового сектора в цілому.

ДЕЛІК® 2П

Це порошкова формула лінійки Делік® для обробки середовищ, а також для захисту зерна
через посипання поверх зернової
маси в складах. Інсектицид наноситься по периметру навколо
маси, розміщеної в класичному

тання в харчовій промисловості,
складах та складських приміщеннях. Цереал® Сан Міст складається з 24-літрового баку з нержавіючої сталі, який піддають декапіруванню та електро-хімічній поліровці, щоб забезпечити кращу корозійну стійкість; Системи розпилювання, яка складається з 1 виходу
з кульовим клапаном для рідини, 1
виходу з кульовим клапаном для
повітря та регулятора тиску.
ЦЕРЕАЛ САН МІСТ дозволяє
мікронізацію в 5 мікрон, і всього за
20 хвилин заповнює площу в 5000 м3
(в залежності від рідини).

ЦЕРЕАЛ® САН ЕЙР

Це пневматична система для
прямої обробки зерна та незараження зернопродукції. Його міцність, гнучкість і простота у використанні роблять його ідеальним
обладнанням для використання в
екстремальних умовах. Обладнання
можна використовувати для прямого знезараження зерна готовими
до застосування препаративними
формами. Цереал® Сан Ейр складається з 24-літрового баку з
нержавіючої сталі, який піддають
декапіруванню та електро-хімічній
поліровці, щоб забезпечити кращу
корозійну стійкість; системи розпилювання, яка складається з 2 виходів з кульовим клапаном для 2 розпилюючих ліній. Також є можливість підключити ручний пістолет
до обладнання.

Головний деградуючий процес ґрунтів –
це
прогресуюче
зменшення
вологи,
яке унеможливлює розвиток їхньої продуктивної здатності.
Про це повідомив директор Інституту водних
проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко під
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ЦЕРЕАЛ® САН

Це це компактне, електричне
обладнання яке використовується для знезараження зернопродукції. Його система розпилювання, з манометром прикріпленим до насоса, може задіювати
до 3 розпилювальних ліній, одна
з яких може використовуватись
для можливого введення ручного пістолета. ЦЕРЕАЛ САН може
бути оснащений витратоміром
для вимірювання використаного
препарату (опціонально), а
також системою контролю рівня
препарату в баці (опціонально),
щоб виключити насос та обладнання, коли закінчується препарат. Ємність бака 100 л, також є
можливість баків більших ємностей за запитом. Продуктивність
від 4 до 2.000 тон/годину в
залежності від моделі Цереал
Сан та відповідної дози.
Електронасосна система складається з електродвигуна, насосу з
магнітним приводом та байпасом, та всмоктуючого шлангу зі
зворотним клапаном з фільтром,
для споживання препарату.
Олена Семенець
Newpharm S.r.l.
067-233-45-32, 095-083-47-01
skovalenko@newpharm.it

розпилювання інсектицидів та
дезінфектантів для дезінсекції силосів та пустих
скадів. Обладнання
може бути підключене
безпосередньо до системи стисненого повітря або до міні-компресора, роблячи прилад таким чином портативним. Його міцність, гнучкість і простота у використанні
роблять його ідеальним обладнанням
для використання в
екстремальних
у м о в а х .
Обладнання застосовується
для
обробки середовищ. Особливо підходить для викорис-

В Україні до 2030 року планують
розширити площі під поливом
на 1 млн га
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Цереал® Сан Ейр підключається безпосередньо до системи
стисненого повітря, або до портативного міні комресора.

час Дня поля з питань вирощування озимих і ярих
зернових, технічних та бобових сільськогосподарських культур на зрошуваних і неполивних землях в
Інституті зрошуваного землеробства НААН.
«За останні 3,5 роки разом з експертами
Світового банку напрацьовано проект відновлення
системи зрошення та дренажу в Україні, який
передбачає до 2030 року розширення площ поливу
на 1-1,2 млн га і відновлення водорегулювання в
зоні осушення на 1 млн га», – відзначив Михайло
Ромащенко.
За його словами, реалізація проекту потребує
інвестицій у розмірі $4,5 млрд. Також науковець
повідомив, що ЄБРР починає проект з реконструкції
Нижньодністровської зрошувальної системи в
Одеській області на площі 45 тис. га.
«Рівень продуктивності, досягнутий завдяки
краплинному зрошенню, зробив цей спосіб популярним, навіть незважаючи на те, що в Україні відсутня державна підтримка цього напряму», – зауважив Михайло Ромащенко.
www.agroportal.ua
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ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ: САМЫЕ ТОЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЕРНЫЕ
РАБОТЫ СЕГОДНЯ ПОРУЧАЮТ ДРОНАМ

ОПЫТ ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДРОНОВ
ПРИ СОЗДАНИИ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ
ДЛЯ УЧЕТА
ЗЕМЕЛЬ
Татьяна Кондратенко

Сейчас о дронах говорят все и
очень много. Но чем чаще мы
общаемся с представителями
сельскохозяйственной отрасли, тем больше понимаем, что
многим аграриям кажется,
будто дроны – это какая-то
абстракция, располагающаяся
где-то далеко. А что уж говорить о геоинформационных
базах!
Далеко не у всех агрокомпаний сегодня есть сформированные
базы данных полей. Аграрии
обращаются к нам с excelтабличками и просят: «Снимите
нам наши поля, а агроном на
месте вам подскажет, куда
ехать».
То есть у собственника компании нет понятия о том, где его
поля находятся и что на них растет. Но как можно управлять чемто абстрактным, без знания текущей ситуации?!
Управлять с помощью дрона

земельным банком мы не можем,
но мы вполне можем узнать, что
сейчас происходит на вашем
поле. Коптер – это всего лишь
инструмент.
Центр управления Наска
Сегодня самый популярный
метод обмера полей – с помощью
геодезических
приемников.
Далее в рейтинге идут навигационное оборудование, установленное на технике, данные с дронов
и, наконец, со спутников.
Геодезические приемники –
наиболее точные на сегодня, но
недостаток этого метода в том,
что он занимает очень много времени. На каждой точке нужно
потратить от 8 до 15 мин. в зависимости от того, какова связь с
базовой станцией.
Навигационное оборудование
работает быстрее, но есть
вопросы к точности и последующему контролю. Точность у дрона
– 10–50 см. Спутник, как и дрон
отличается хорошей визуализацией, но точность у него ниже.
Вот так выглядят поля, если
мы их получаем с трека техники.

По сути, это набор контуров, и
непонятно, где какое поле и что
на нем происходит. Это можно
обработать, но дело в том, что
исходный материал, получаемый
нами с трека техники или геодезических приборов, – это всего
лишь линия.
Если под эти линии подложить
обычную «гугловскую» подложку,
все будет выглядеть несколько
веселее. Вы поймете, где какие
поля, где дороги, где какая растительность, вплоть до того, как
обрабатываются отдельные паи.
Но если мы добавим линии,
сформированные данными с дронов, то увидим существенные
отличия. Например, среди полей
будет видна линия электропередач
– она настолько мала, что ее нет
смысла использовать в учете площади, но понимать, где она проходит, – важно, например, для
планирования трека техники.
Исходной информацией для
получения контуров полей
(красных линий) при использовании дронов является ортофотоплан. Используя его как подлож-

ку, мы можем понять, что находится на участке. В то время, как
при проведении обмеров с помощью навигационного оборудова-

ния нельзя проконтролировать,
как будет ехать человек с
навигационным оборудованием и
какие объекты будут включены в
контур, а какие не будут
отображены на карте вообще.
Причем если мы подкладываем
под треки с техники google-карты,
то увидим только контуры полей,
а с дронов – и то, что происходит
внутри.
Во всяком случае, наличие
любого из указанных источников
информации, а не обычного excelфайла, – это уже хорошо.
Показанное мной расхождение с
техникой случается, но не часто.
Главное, чтобы было понимание
того, где поля находятся в некоей
системе координат.
Самый распространенный
вопрос к нам: почему невозможно
«обвести» поля по google-карте?
У этого ресурса есть свое смещение, и линия с трека может отличаться от гугловской подложки
метров на 20, а это немало. Да,
google дает хорошую визуализацию, но использовать этот инструмент как основной нельзя.
Спутниковые данные также
дают хорошую визуализацию,
пусть и не детальную. Вопрос в
том, как их использовать. Главное
– это дальнейшее управление
земельным банком.
Дай пядь
Начинать замеры нужно с планирования съемки участка.
Поэтому исходной информацией
для нас перед вылетом является
приблизительный контур участка,
на котором предстоит выполнить
замеры. Эта информация необхо-

дима, поскольку на этапе
подготовительных работ мы
выполняем планирование расстановки опорных точек, выполняем
«построение» миссий для дрона,
ведь в полевых условиях все это
занимает время, которое может
быть потрачено непосредственно
на работу. Кроме того, в поле
часто отсутствует интернет.
Координаты опорных получаем с точностью до 2 см, используя
геодезическое оборудование,
описанное ранее, в частности
GNSS-приемники. Часть из этих
точек используем как основные, а
часть как контрольные, для проверки. Фото и опорные точки мы
уравниваем в общей системе
координат в специализированном
программном обеспечении Pix4d
и получаем ортофотопланы, в
дальнейшем служащие основой
для получения контуров.
Получив контуры полей, мы
можем к каждому контуру добавить информацию по культуре,
пайщикам, срокам посева.
Располагая систематизированной
базой данных, намного проще
найти интересующую информацию по объектам.
При выполнении этого же
комплекса работ, когда растений
на полях нет, мы можем дополнительно получить и Цифровую
модель рельефа.
Этот метод получения информации по рельефу хорошо себя
зарекомендовал в одном из
хозяйств, где использовался для
дифференцированного высева,
на участках со сложной формой и
рельефом.

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ
«ФАБРИКИ»
Загальновідомо, що під час
вирощування сільськогосподарських культур рослини
зазнають впливу різноманітних чинників середовища, які
практично повсякчас змінюються, а зміни нерідко сягають
небезпечних амплітуд. Так,
стрес будь-якої природи: високі чи низькі температури, надлишок чи нестача елементів
живлення, вологи, а також хвороби, шкідники, гербіцидне
навантаження впливають на
клітини, спричиняючи, насамперед, збільшення кількості
реактивних форм кисню (РФК),
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які пошкоджують клітини,
ДНК, деактивують ферменти.

Кінцевий результат усіх цих
порушень – гормональний дисбаланс, позаяк гормони впливають
на ріст і розвиток рослин упродовж усіх етапів органогенезу.
Загалом, під час стресу вміст
ауксину, гібереліну та цитокініну
(гормонів росту) в рослині знижується, концентрація етилену та
абсцизової кислоти (гормонів
стресу) – зростає.
Щоб запобігти цьому, компанія Stoller запатентувала та
успішно використовує антистре-

совий препарат Біофордж
(BioForge), який в умовах холодового стресу під час проростання, а також стресу після внесення гербіцидів здійснює антиоксидантну дію, сприяє швидкому відновленню рослин після пошкоджень, активізує та контролює
експресію генів, що відповідають
за стійкість рослин проти стресу.
Біофордж (BioForge) регулює основні гени, відповідальні
за стрес: DREB1A, каталаза,
дегідрин, RAB18, RD29A.
Біофордж (BioForge) активує гени, що контролюють ріст
кореневих волосків, тим самим

збільшуючи рівень поглинання
поживних речовин.
Біофордж (BioForge) знижує
рівень стресового етилену, підтримуючи оптимальний гормональний баланс у рослині.
Фахівці Stoller Ukraine впевнені, що завдяки використанню
антистресових препаратів компанії можливо забезпечити
ефективне
функціонування
фотосинтетичних «фабрик» –
хлоропластів, що своєю чергою
дасть змогу природним шляхом
розкрити генетичний потенціал
рослини та забезпечити високу
врожайність.
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НАДІЙНА ТЕХНІКА.
ЧУДОВИЙ СЕРВІС.

HOLMER

HOLMER добре знаний у всьому світі. Історія HOLMER налічує не
два, не три, і навіть не чотири десятиліття. І це говорить на лише
про досвід компанії, а й про її високий авторитет на ринку.
Бурякозбиральні комбайни Holmer Maschinenbau GmbH — це
гарантована якість, на яку варто рівнятися виробникам подібної
спеціалізованої сільгосптехніки.

О

кремо слід відзначити рівень відгуку
компанії: у разі найменшої проблеми
тут готові допомогти в якнайстисліший термін. Погодьтеся, це – ознака поваги
до клієнта. Ми побували на дочірньому підприємстві «Хольмер-Україна» (розташування – Київська область, м. Буча), та поспілкувалися з його керівником, паном Маттіасом
Ангерштайном.
– Маттіасе, на початку хотілося б
подякувати Вам за те, що знайшли час
для інтерв’ю. Розкажіть, будь ласка, про
свій шлях: як ви йшли до того, щоб очолити «Хольмер-Україна»?
– Спочатку я був технічним радником.
Ми приїздили в Україну, надходила нова
техніка, я займався механічною частиною.
Далі – цікава історія: HOLMER уклав угоду
з ТОВ «Приват Лізинг». За цією угодою
вони мали стати генеральним дилером в
Україні, а «Хольмер-Україна» мала закритися. Проте ця компанія залишилася як
сервісна фірма, що виконувала певні роботи. Наприклад, обслуговувала техніку за
гарантією. У 2008 р. закінчився термін дії
угоди, у компанії HOLMER були певні розбіжності у веденні дальшої співпраці з
«Приват Лізингом». У 2009 р. «ХольмерУкраїна» взяла на себе всі зобов’язання
«Приват Лізингу», а ТОВ відійшло в бік.
Мені запропонували стати директором. А я
сказав, що це не надто гарна ідея.
– Чому ж ви відмовлялися від такої
привабливої пропозиції?
– Тому, що я погано розумію російську
мову і практично нічого не тямлю у законодавстві та системі оподаткування. Проте я
чудово знаюся на техніці й можу надалі
допомагати в усьому щодо цієї сфери.
Починав працювати як технічний консультант. Утім, згодом я все ж таки став директором: багато їздив, відвідував клієнтів.
Мені дуже допомагала моя дружина-українка: вона була моїм перекладачем і в
усьому підтримувала. У 2009 р. була криза,

Помічник господаря

але ми її перенесли гідно, не скоротили
штат, не зменшили оборот.
– І Ви– єдині в Україні, хто обслуговує
фірмову техніку від «А» до «Я»?
– В Україні HOLMER добре представлений: нашої техніки доволі багато. Проте саме
«Хольмер-Україна» – єдина фірма, яка офіційно займається брендом. Звичайно, є
фірми, що самостійно ремонтують, торгують
запчастинами, але офіційно ми – номер
один. Коли ми починали тут як єдині представники, наш склад був практично нульовим, а наразі його можна оцінити в суму
понад €1 млн.
– У Вашому бізнесі, напевно, є якісь
свої особливості у взаємодії з клієнтом,
які хотілося б поміняти. З чим доводиться стикатися саме компанії «ХольмерУкраїна»?
– Ми завжди розв’язуємо проблему: не
було жодного випадку, щоб ми їхали від
техніки, не вирішивши питання. Проте деякі
клієнти замовляють сервіс від наших минулих дилерів. Тобто, по-старому приїжджають до цих машин, намагаються їх відремонтувати, але ці люди не є співробітниками
компанії «Хольмер-Україна», вони додатково не навчалися 3—4 роки. І це звичайно,
проблема, позаяк люди нерідко навіть не
цікавляться, звідки ці механіки. У нас є сайт,
до того ж ми повсякчас даємо рекламу в
журналах, інформуємо про себе, і у нас
чудовий сервіс. Проте, щоб його отримати,
слід працювати безпосередньо з нами. Від
нас ви отримаєте максимальний сервіс
навіть у тих деталях, які безпосередньо не
стосуються HOLMER. Наприклад, якісь
неполадки з гідравлікою або мотором. Ми
розв’язуємо будь-які проблеми.
– Також ДП «Хольмер Україна» є офіційним дилером компанії Dammann...
– Так. Здебільшого, це – обприскувачі:
найкраще рішення для українських та
європейських аграріїв. Почасти ми взяли
на себе цю додаткову місію ще й тому, що

потрібно заповнити проміжок вільного
часу поза сезоном для бурякозбиральної
техніки. У нас – сезонна організація. Слід
ось що сказати про Dammann: ми зрозуміли, що для України бренд дещо дорогий. У
тому сенсі, що це не обприскувач широкого вжитку, які нині активно купують на
українському ринку. Dammann – специфічні обприскувачі, вони на ринку трохи
дорожче, ніж інші, але й вирізняються
особливо високою якістю.
– Коли настає «ремонтний сезон»?
– Здебільшого, ремонт машин починається в період з червня по серпень. Слід
сказати, що наші машини – це завжди
трохи спецзамовлення. У них доволі тривалий термін виготовлення, але і рівень відповідний. І ми за це відповідаємо. Є підприємства, в яких великий парк техніки, наявні
три-чотири машини. Якщо потрібно обслуговування, ми намагаємося приїздити до
них і надавати всі потрібні послуги прямо у
клієнта на базі. Для клієнта так завжди
зручніше. Проте в нас виникло питання,
чим займатися співробітникам фірми, які
дуже потрібні в сезон, і не дуже – поза
сезоном...
– І як ви розв’язали цю проблему?
– Глобально, тобто на рівні концерну,
нас звичайно ж, залучають інші країни.
Тому наші співробітники їздять допомагати в Єгипет, це – один із наших проектів. А
там вже розпочато сезон збирання цукрових буряків, і наші сервісні техніки вже
вирушили туди допомагати. Переважно
ми відправляємо до Єгипту сервісних
інженерів і комбайнерів. Трохи згодом, у
червні, починається сезон збирання в
Тунісі. Ще у нас є дочірнє підприємство в
Туреччині, яким я також керую. Ми активно працюємо в Туреччині, допомагаємо в
навчанні механіків, передаємо свій
досвід. Останнім часом налагодили добру
співпрацю з Китаєм. Отже, ми цілий рік
задіюємо наших механіків, які є співробітниками «Хольмер-Україна». У Німеччині
на нашому заводі регулярно проводимо
навчання. Деякі з наших механіків спеціально підготовлені для роботи з технікою
Dammann. Агрономи, що приїяздять сюди
з Європи, наприклад, чимало фірм, які
залучають до роботи німецьких агрономів, німецьких інженерів сільгосптехніки,
вони знають і довіряють Dammann.
Позаяк вони самі – німці, то мають можливість привезти з собою запчастини
самостійно, але й вони потребують наших
послуг. І ми охоче їх надаємо.

– Що ви робите для того, аби бути
ближче до клієнта?
– Ми пропонуємо продукт, техніку і
навіть допомагаємо клієнтам із придбаннями. Звичайно, коли ти сидиш за цим столом,
і намагаєшся налагодити роботу фірми,
дуже мало часу залишається для того, щоб
бути ще ближче до клієнта. Проте в нас є
два менеджери з продажу, які впритул
займаються цією роботою, відповідають за
продажі. На останньому етапі, коли йдеться
про щільнішу підтримку, я завжди особисто
в цьому беру участь.
– Який у вас штат працівників за
кількістю?
– У штаті працює 25 осіб. У сезон ми ще
беремо додатково за трудовою угодою
людей на роботу. Доходить до того, що в
період сезону у нас працює до 35 чоловік.
– Розкажіть трохи про взаємини з
EXEL Industries: що це дає компанії?
– Ми – провідна фірма, яка на ринку
України має найбільшу кількість техніки.
«Хольмер-Україна» входить до EXEL
Industries: це – великий концерн, що належить родині, яка складається з батька і
чотирьох синів. Якщо ми подивимося, які
заводи, яку техніку містить EXEL Industries,
то побачимо, що це – велика частина світового виробництва обприскувачів. Вона
почала свою діяльність саме з обприскувачів. TECNOMA, Berthoud, CARUELLE,
AGRIFAC, HARDI, Apache – це 6 брендів
обприскувачів, 6 заводів, які виробляють
зазначену продукцію, і належать EXEL
Industries. У нас склалися майже родинні
стосунки. Наприклад, із Berthoud ми маємо
центральний склад запчастин, склад для
дилерів. Також у нас є центральний склад
запчастин для дилерів по Apache обприскувачам. У такому ракурсі ми намагаємося
задіяти наші сили, наші можливості цілий

рік. Також ми намагаємося налагодити
добрі взаємини з фірмою Degelman. В
Україні є один імпортер, який завозить цю
техніку. Може, в нас вийде розвинутися і в
цьому відношенні. Загалом, ми намагаємося пропонувати не лише нашу техніку, а й
інші продукти, зокрема й допомагаємо купувати техніку на вигідніших умовах, намагаємося бути гнучкими на цьому хиткому
ринку.
– В Україну часто приїжджає нова
техніка HOLMER?
– Цьогоріч знову буде нова. В Україні ми
маємо найбільший парк машин, але здебільшого тут представлена техніка, яка має
великий вік. Можливо, через економічне
становище в країні така техніка має набагато більш високий попит, ніж нова. Є машини, які накопали велику площу, тому вважаються застарілими, особливо за німецькими стандартами. Проте ми повсякчас проводимо демонстрації. Робимо це на свій
страх і ризик: привозимо сюди дорогу техніку, намагаємося проводити різні Дні Поля,
приїжджаємо до клієнтів, демонструємо, як
ця техніка працює. Постійно шукаємо можливості для просування техніки HOLMER в
Україні. Наразі попит має техніка 2010—
2013 рр. випуску. Наш завод виробляє різну
техніку, але найпопулярніші в Україні – дві
машини: бурякозбиральний комбайн і буряконавантажувач-очищувач. Навантажувачі
у нас ще не встигли застаріти, тому вони не
сильно подешевшали. На нашому заводі
також виробляють чудову машину під
назвою Terra Variant, що призначена для
внесення рідких органічних добрив.
Хотілося б, щоб наші клієнти в Україні мали
можливість купувати саме нову техніку.
Тому що вона працює ефективніше, поломки мінімізуються або навіть їх практично
немає.
– Кілька слів по Ваших бонусних пропозиціях для клієнтів...
– Щодо запасних частин, то щороку нас
є бонусна програма: клієнти, які у проміжку
між сезонами замовляють запчастини,
отримують від нас пропозиції щодо придбання взимку з більшою знижкою, ніж у
сезон. І звичайно ж, ми приїздимо до них,
проводимо навчання механіків і комбайнерів для того, щоб у сезон із технікою працювали професійніше.
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НОВИНКА ВІД ЗАВОДУ
КОБЗАРЕНКО

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ НАПЫЛЯЕМАЯ ЖИДКАЯ РЕЗИНА
PRIME RUBBER® SPRAY GRADE – УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ В ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Еще совсем недавно использование защитного покрытия,
которое бы наносилось методом холодного распыления на
конструкции любой сложности, при этом обладало отличной адгезией, эластичностью
и долговечностью – было фантастикой для строителей.
Сегодня есть решение – жидкая резина – идеальный
гидроизоляционный материал.
Продукт создан на основе водной
модифицированной битумно-полимерной
эмульсии
с
добавлением
специальных эластомеров и полимеров.
Эти составляющие компоненты делают
обрабатываемое покрытие газо-, паро-,
водонепроницаемым,
а
также
эластичным, достаточно стойким к
механическим повреждениям, нейтрализуют действия негативной среды и
УФ излучения.
Жидкая резина – это успешная альтернатива всевозможным рулонным
изоляторам, так как не наносится горячим методом. Технология напыляемого
мембранного покрытия многофункциональна: толщина слоя защитной
мембраны в 2 мм по прочности превосходит рубероидную четырехслойную
кровлю. Имеет память, покрытие восстанавливается до 95% от исходной
формы после расширения.

Во время хранения, транспортировки, а также до и после использования
компоненты не представляют угрозы
для окружающей среды. Продукт
поставляется в жидком виде. После
распыления, мгновенно превращается в
защитное, толстослойное, покрытие без
швов. Не поддается горению. Эта мембранная система открывает новые реальности как для крупных строительных
холдингов, так и для частных застройщиков. Нет аналога среди существующих строительных материалов, которые
на молекулярном уровне «срастаются» с
основанием.
Жидкая резина незаменима в сельском хозяйстве. Спектр областей, где
можно использовать продукт очень
широкий. Жидкая резина в сельском
хозяйстве применяется для защиты
ирригационных систем, дамб, резервуаров, силосных ям... Напыление позволяет выполнить работы очень быстро просто качественно и надежно. Это и
ремонт старого кровельного покрытия
или строительство новой кровли, и
гидроизоляция фундаментов или кормохранилищ, а также покрытие водоемов или емкостей. Технология холодного напыления может использоваться в
агрессивных условиях, так как сохраняет свои эксплуатационные свойства при
температуре от –450С до +980С. При
этом жидкая резина не вступает в реакцию с химическими, биологическими или
атмосферными средами. Напыляемая
жидкая резина обладает многими
уникальными преимуществами:

• п озволяет обработать поверхнос
ти любой сложности;
• и меет высокий коэффициент
ремонтопригодности;
• г арантирует отличное сцепление

с металлом, деревом, бетоном,
кирпичом,
другими
распространёнными строймате
риалами;
• п окрытие не имеет швов, а зна
чит качественней предохраняет
обрабатываемую поверхность от

негативного влияния коррозии,
воды и химических веществ;
• н езависимость от колебания
температуры;
подго
• к ратковременные
товительные работы ремонтируе
мой поверхности;
• отсутствие вредных токсических
компонентов.
Услуги по реализации мембранного покрытия на современном строи-

тельном рынке Украины представляет ООО «Блиц-Инвест».
Компания является единственным
официальным производителем напыляемой
жидкой резины Prime Rubber® в Украине.
Все продукты мембранной системы
сертифицированы для применения на территории Украины и Европейком Союзе.
Остерегайтесь подделок, так как
многие торговые компании предлагают обычную мастику под видом жидкой резины.

Український гігант ТОВ «Завод Кобзаренка» на
виставці «Зернові Технології» представив більше 10 одиниць техніки, без якої сьогодні важко
уявити
ефективну
роботу
аграріїв.
Використання даної техніки дозволяє підвищувати продуктивність в рази. Яскравим прикладом є представлена на стенді мобільна розчинно-заправочна станція РЗС-6, яка призначена
для приготування маточного та робочого розчину отрутохімікатів, транспортування і заправку оприскувачів безпосередньо в полі за 5 хвилин! Даний агрегат не має аналогів в Україні, та
користується значним попитом у Європі.
Обладнаний хімічним змішувачем на 35 л., електронним лічильником з відсікачем, мотопомпою
HYPRO (730 л./хв) та мембранно-поршневим насосом AR135 дозволяє точно дозувати препарати,
здійснювати швидкий забір густих отрутохімікатів з
тріхтера, ретельно розмішувати робочий розчин та

як наслідок унеможливлює крадіжки препаратів.
РЗС-6 працює від трактора МТЗ-80, має італійські осі ADR, нержавіючу спецсталь 4 мм, два відсіки для води місткістю 6000 та 500 л.
Серійно на Заводі Кобзаренка виготовляють
подібні агрегати з об’ємом від 3 до 30 м3 та постійно вдосконалюють. Як свідчення цього факту відвідувачі виставки могли побачити абсолютну
новинку в Україні – 36-кубова 4-вісна цистерна,
призначена для рідких добрив, води, КАС.
Ще одна модель, яка заслуговує уваги – розкидач мінеральних добрив РМД-8 (вантажопідйомністю 8 т). Інженери заводу встановили гумовий
транспортер, що дозволяє якісно розкидати добрива до 36 м. Нині подібному агрегату мало аналогів
в світі і попит під час виставки дає впевненість, що
в найближчий час на українських полях працюватимуть переважно вітчизняні розкидачі Заводу
Кобзаренка.

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!
Всі відділи продажів чекали цього і
це сталося! Захід нового формату,
дві панельні дискусії, 7 діючих кейсів, найактуальніші технології продажів для Вас, наші любі аграрії.
Старт великого проекту –
Міжнародного спеціалізованого форуму з продажів «SMART AGRO SALES
FORUM» вже у червні, а саме 27 червня 2018 року за адресою: м. Київ, вул.
Дорогожицька, 1, конференц-зал технопарку UNIT.City – UNIT.Core.

Smart Agro Sales Forum — міжнародний форум з управління продажами,
впровадження передових світових технологій, автоматизації та клієнтського
сервісу.
Smart Agro Sales Forum — подія must
have для аграріїв, підприємців, комерційних директорів і продавців будьякого рівня.

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ:
• Системи продажів.
• Стратегія маркетингу і продажів, аналітика
продажів.

• HR в продажах.
• Продажі в реальному секторі.
• Мотивація і KPI, впровадження CRM, IP-телефонія.
• Продажі в ритейлі.
• Продажі послуг.
• Скрипти і мовні модулі, стандарти та регламенти.
• Техніки переговорів.
• Програми лояльності.

Форум є не просто знаковою подією,
але і головним освітнім та комунікаційним майданчиком сфери продажів для
АПК.
Метою форуму є наші учасники, які
визначають значимість і статус події.
На нашому майданчику збируться компанії з ключових галузей агро-економіки, фермери, підприємці, включаючи
представників ТОП-100 провідних компаній України, малого і середнього бізнесу та найяскравіших агро-стартапів.

ЗАВДЯКИ ФОРУМУ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
• Значно збільшити базу існуючих та потенційних клієнтів.
• Зміцнити бренд вашої компанії. Оцінити конкурентів.
• Закріпити стосунки з існуючими замовниками
та партнерами.

• Презентувати нові продукти і послуги.
• Послухати виступи більш ніж 7-ми українських
та іноземних спікерів.

• Познайомитися з передовими ідеями з продажів
з усього світу.

• Market place з продуктами і сервісами
для збільшення продажів.

По завершенню форуму буде невелика коктейль-вечірка та networking-time, а також розіграш призив від
компаній-партнерів та спікерів.
Вартість квитка – 999 грн. з ПДВ.
Приєднуйтесь до прогресивної команди новаторів та бізнесменів, надсилайте заявки та пропозиції на
Або звертайтеся до керівника проекту за номером +38 (066) 438-10-73 +38 (096) 080-80-15
Слідкуйте за оновленням інформації та перебігом підготовки форуму на сайті http://sasf.co.ua/
та на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/Smart-Agro-Sales-Forum-1987263391528757/
З повагою, орг. комітет Smart Agro Sales Forum.
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ВСІ «КОШИКИ» – В БУНКЕРІ

ЧОМУ НОВА ЖАТКА PRIMERA Є ЗАТРЕБУВАНОЮ У СОТНЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ
ГОСПОДАРСТВ, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬ СОНЯШНИК

С

оняшник сьогодні забезпечує найвищу рентабельність серед традиційних
культур, що вирощується в
Україні. Висока врожайність
соняшнику є особливо важливою
для тих господарств, яким доводиться працювати за посушливих
умов, оскільки «квітка сонця»
стійко протистоїть спеці і може
порятувати увесь фінансовий рік
для господарства. Тому врожай
цієї культури обов’язково слід
зібрати без втрат та затримок.
Не дивно, що до жаток для
збирання соняшнику висуваються найвищі вимоги. Це обладнання повинно забезпечувати високу продуктивність роботи, а його
конструкція має враховувати специфіку збирання цієї культури.
Передусім – ламкі високі стебла

із важкими кошиками, що за першого ж необережного доторку
ножів жатки можуть впасти на
землю.
В АФ «Петрово», розташованому в Дніпропетровській області, «квітку сонця» вирощувати
вміють і щороку відводять під неї
по декілька сотень гектарів. В
господарстві працює п’ять одиниць імпортної збиральної техніки, і що характерно – для збирання соняшнику тут використовується продукція провідного
вітчизняного виробника. Це безперечний хіт вітчизняного ринку
зернозбирального обладнання
«Бердянського заводу сільгосптехніки» – PRIMERA із шириною
захвату 9,1 м.
– Як обирали модель жатки?
Щиро кажучи, жодних вагань у

нас не виникало – Бердянськ
завжди був і є провідним центром із виробництва техніки для
збирання зерна. Це по-перше. А
по-друге, ми чудово були обізнані
про якість жаток цього виробника, і зрештою в цьому переконалися на власному досвіді. У нас
була можливість придбати більш
дорогий агрегат західного виробництва, однак навіщо, адже
PRIMERA забезпечує, як мінімум,
не гіршу якість роботи, – розповідає головний інженер АФ
«Петрово» Ігор Гуткін.
Ширина захвату модельного
ряду жаток PRIMERA варіюється
від 6 до 9,1 м. Їх конструкція
створена спеціально для збирання соняшнику безрядковим методом, і спрямована на те, щоб
максимально використати можливості комбайнів. Як відомо, у
деяких господарствах і досі під
соняшник намагаються пристосувати жатки для кукурудзи, що
призводить до суттєвих втрат
врожаю.

Натомість PRIMERA дозволяє
збирати соняшник у будь-якому
напрямку
руху
комбайна.
Збирання провадиться на високій
швидкості не струшуючи і не
зачіпаючи насіння, гарантуючи
таким чином максимальну продуктивність. PRIMERA збирає усі
види суцвіть, залишаючи на полі
тільки листя і стебла, і до бункера потрапляє фактично чисте
зерно, навіть на полі із низькорослим соняшником. Цьому сприяє унікальна конструкція ліфтерів, а також захисні щитки, що

перешкоджають викиданню зрізаної маси і виключають втрати
на етапі зрізу. Разом з тим конструкція жатки PRIMERA, розрахована на багаторічну надійну
експлуатацію.
– Минулої осені наша нова
жатка PRIMERA, придбана на
ТОВ «Бердянський завод сільгосптехніки», встановлена на
комбайн New Holland 8.80 з
10-тонним бункером, зібрала вро-

жай на добрій половині площ під
соняшником. Причому зібрала
так як потрібно: без зауважень
ані до якості, ані до продуктивності збирання. І за цей час –
жодної поломки чи якоїсь проблемної ситуації, – стверджує
Ігор Маркович.
Виняткова надійність даної
жатки зумовлена як якістю матеріалів, так і цілою низкою оригінальних
конструкторських
рішень. Скажімо, зменшення
ваги жатки дало змогу знизити
навантаження на похилу камеру
комбайна, а вже згадувані захисні щитки виготовлені з оцинкованої сталі, що зменшує вплив
агресивного середовища під час
експлуатації.
– Хоча ми замовили жатку
для збирання соняшнику у терміновому порядку в розпал сезону,
однак нам її виготовили та привезли досить швидко. При цьому
на заводі здійснили конструктивні зміни, адаптувавши перехідну
раму під похилу камеру нашого
комбайна. Я вважаю, що за такими вітчизняними підприємствами, які водночас виготовляють
сучасну надійну техніку за помірною і ціною, і забезпечують високий рівень сервісного обслуговування – майбутнє. Повторюся,
що це оптимальне співвідношення ціни і якості, що є ключовим
питанням для агровиробника, –

переконаний головний інженер
АФ «Петрово».
Мабуть, другою за важливістю культурою після соняшнику у
вітчизняному рослинництві є
королева полів – «кукурудза». Ця
культура також має власну специфіку збирання, із врахуванням
якої ТОВ «Бердянський завод
сільгосптехніки» спільно з білоруськими машинобудівниками
виводить на ринок жатку
PRIMERA-PALESSE, яка не просто забезпечує збирання зерна
без втрат, але й полегшує подальший обробіток поля, як за традиційною і мінімальною, так і нульовою технологією та забезпечує
подрібнення стебел кукурудзи до
фракції 7 см навіть за швидкості
збирання 10-12 км/ год!
Жатка PRIMERA-PALESSE
має захват 6 або 8 рядків комплектується вузлами провідних
світових виробників, що гарантує
довговічність та надійність експлуатації. Звертаємо увагу і на
те, що готові вироби проходять
багатогодинне тестування на
спеціальних стендах, як це заведено на провідних сільгоспмашинобудівних підприємствах світу.
Тому гадаємо, що новинка заводу вже найближчим часом стане
такою ж популярною, як безперечний хіт аграрного ринку
України – соняшникова жатка
PRIMERA.

Думка: Відновлення зрошувальних систем
приноситиме 135 млрд грн щороку
Відновлення зрошувальних систем в Україні сприятиме збільшенню аграрного виробництва,
що додатково принесе 135 млрд
грн доходу щороку.
Таку думку висловив президент Національної академії
аграрниї наук (НААН) Ярослав
Гадзало, говориться у повідомленні академії.
Як зазначається, йдеться про
модернізацію 1,2 млн га зрошувальних і 1 млн га дренажних систем. Завдяки цьому Україна зможе
щороку отримувати додаткові врожаї загальною вартістю приблизно 135 млрд грн, зокрема 8 млн т
зернових, 3,5 млн т технічних культур і 11 млн т плодоовочевих.
«Загалом протягом найближчих 3-5 років Україна має можли-

вість збільшити валове виробництво на рівні 80 млн т, а ще через
5-8 років – на рівні 100 млн т», –
вважає Гадзало.

Вартість проекту становить
$4,2 млрд. Окупиться він за 4-6
років, вважають в НААН.
www.agroportal.ua
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Видається щомісяця. Наклад – 17 000 примірників.
Розповсюджується безкоштовно.
Адреса для кореспонденції: а/я 115, м. Київ, 01004. Тел.: +38(097) 236-60-17, +38(067) 462-99-48, +38 (067) 462-99-43
Передплатний індекс: 86773. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації №21277-11077Р.
Друк: ТОВ «Прінтінг Індастрі», 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 4, оф. 8. Відповідальність за зміст наданих матеріалів та
достовірність інформації несе рекламодавець. Матеріали, позначені символом «Р», надані на правах реклами.
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