Підсолоджене
життя

№10 (15) / 2017 рік

БЕРДЯНСЬКИЙ
ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКУ

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ

ЛОПАТА-ВІДВАЛ

КОСАРКА ПАЛЬЦЕВА

НАВАНТАЖУВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШВИДКОЗ’ЄМНИЙ

ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Матвєєва, буд.1
(063) 220-45-42, (096) 340-82-18, (099) 097-00-12, (068)373-46-29, (06153 ) 778-00
web: WWW.BZST.COM.UA; e-mail: commerce@bzst.com.ua

АКЦІЙНИЙ РОЗПРОДАЖ
ОФІЦІЙНА
А
Я,
ГАРАТНІЯ,
СЕРВІС

КОРОТКА ДИСКОВА
КОВА БОРОНА
X-PRESS 6.6 М, 300 К.С.

ДИСКО-ЛАПОВИЙ АГРЕГАТ
DTX3.5 М, 300 К.С.
РОТАЦІЙНИЙ
Й Й ПОДРІБНЮВАЧ
RCM5515, 4.5 М, 80 К.С.

+380 (67) 404-41-89
+380 (44) 596-90-50

Помічник господаря

Історія вирощування цукрових буряків – це історія карколомних
злетів і падінь, захвату від можливостей і цілковитої зневіри.
Певні сантименти в Україні до цукрових буряків були навіть у найскладніші часи. Національна культура, чи не так!
Наразі цікавість до «солодкого життя», яке покликана віщувати ця
культура, зростає. Україна знов охоче ділиться «солодким життям»
(себто експортує цукор) із зарубіжжям. За даними асоціації «Укрцукор»,
минулого маркетингового року в експортній номінації щодо цукру чемпіоном стало ТзОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2». Його експортний доробок – 152,5 тис. т цукру на суму $74,7 млн.
Чільну трійку експортерів, окрім вінничан, утворили ТзОВ
«Цукорагропром» і ТзОВ «Радехівський цукор», які експортували 117,3
тис. т та 101,9 тис. т цукру на суму $58,5 і $48,7 відповідно. А назагал
до найбільших експортерів цукру (а це свого роду привілейований клуб)
входять ТОВ Хмільницьке» (ВП «Жданівський цукровий завод»), ТОВ
«Новооржицький цукровий завод», ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані»,
ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», ТОВ «Агрофірма імені
Довженка» (ВП «Яреськівський цукровий завод»), ТзОВ «Сігнет
Холдинг», ПСП «Агрофірма «Світанок» тощо.
За 2016/2017 маркетинговий рік українські виробники експортували
рекордну кількість цукру – 767,3 тис. т на суму $377,8 млн! Найбільші
поставки здійснювалися до Шрі-Ланки (112,2 тис. т), Грузії (47,9 тис. т)
і Туреччини (42,5 тис. т). Солодке життя? Радше, підсолоджене. За
оцінками асоціації «Укрцукор», експорт цукру поточного маркетингового року становитиме орієнтовно 500 тис. т. Крок назад? Ну, не поспішав
би з такими визначеннями. Півторамільйонні площі під «національну
культуру» на початку 1990-х змінилися сумними 237 тис. га у 2015 р.
Наразі розпочато процес, який з обережністю можна назвати відродженням цукрової галузі. Кортить застосувати слово «ренесанс», але
не буду надто пафосним. Впевнений, що 300 тис. га посівної площі – це
лише початок. А 14-мільйонний вал – аванс на майбутнє. Врожайність?
Тут є очевидний прогрес. У тих таки 1990-х вона часто-густо не дотягувала й до 200 ц/га (маю на увазі середньоукраїнський показник), нині
сягає 500 ц/га. А прикладів тисячної врожайності, думаю, можемо з
вами навести чимало.
Є в мене якась внутрішня впевненість, що цукрові буряки – це правильна ставка, і найближчим часом вона принесе аграрію відчутні
прибутки. А ми з вами зустрінемося у столиці під час виставки
«Агрокомплекс» на Нивках. Там будуть представлені новітні технології
у різних підгалузях АПК. Споглядаючи за зростанням кількості експонентів на численних вітчизняних виставкових заходах (і не лише у столиці), ловлю себе на думці, що якісне насіння, висаджене в чудовий
ґрунт, дасть неперевершені сходи (й не лише в прямому сенсі!).
Неоднораз був свідком того, як той чи інший містянин, побачивши агровиставкову експозицію, здуміло підводив очі, запитуючи в оточуючих: а
це, власне, що? Це, власне, шлях вітчизняного агросектору до прибуткових гараздів! Утім, здороженим інколи варто перевести подих, підрахувати наявне, замислитися над потенційним. «Агрокомплекс» для
цього напрочуд зручне місце. До зустрічі!
Ваш «Помічник господаря»
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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.

Ми зробили
технологію
отримання
високоврожайного
насіння і втілили її
в аеродинамічному
сепараторі САД.

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

ЗНАЧЕННЯ, РОЛЬ І МІСЦЕ РАННЬОСТИГЛИХ
ТА УЛЬРАСКОРОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ
ЩО ВИЩЕ РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТИЗОВАНИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ТО ВИЩИМ Є РІВЕНЬ
КОНТРОЛЮ ТА ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДІВ. СОРТИ Ж БЕЗЗАПЕРЕЧНО МАЮТЬ
ПЕРЕВАГИ ЗА АДАПТИВНІСТЮ І ПРОСТОТОЮ НАСІННИЦТВА
В. М. Тимчук, Є. С. Бондаренко,
С. І. Святченко, Р. О. Косенко
Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН
Г. П. Сарапін
Асоціація селекції
і насінництва соняшнику

У

рослинництві підвищення
продуктивності більш як на
50% зумовлюється оптимізацією взаємодії рослини та середовища. З іншого боку, досягнення
високої продуктивності, обґрунтованих економічних показників,
якості та дальшої інтеграції в переробку реалізується через технологічні механізми. Хай яким видатним був би сорт або гібрид – без
диктату технології та належного
рівня ресурсів не обійтись, не говорячи вже про ґрунтово-кліматичні
умови. Щодо соняшнику додайте
до означеного вище його експортний та економічний потенціал.
Тепер спробуйте проаналізувати
перехід до короткої ротації та
стале нарощування частки соняшнику в сівозміні. Чітко видно, що
система сівозмін вийшла з науково-обґрунтованого рівня, що,
своєю чергою, змінює ставлення
до культур, у тому числі й до
соняшнику.
Щороку на селекційному
ринку з’являються нові розробки
з доволі високим потенціалом,
що обіцяють споживачу, щонайменше, значний ефект. Є приклади, коли сорти та гібриди
реально підтверджували задекларований рівень і надовго
закріплювалися у виробництві.
Проте, як свідчить аналіз, таких
випадків не дуже багато. Тому
пошук свого сорту або гібрида в
системі технології – процес специфічний, творчий, постійний і
ризикований. Нові технологічні
схеми на рівні виробництва
сприймаються не відразу, в
цьому сенсі мають бути ефективно задіяні й досвід виробничника,
і потенціал наукового супроводу.
Слід підкреслити, що всі розмови
щодо наведення ладу із соняшником залишаться добрими побажаннями, якщо практично не

домогтися підвищення рівня його
врожайності та оптимальних
позицій у сівозміні.
Для виробничника, цілком очікувано, кращим є сорт – купив
дешевше і кілька років можна не
витрачатися на насіння. Із позицій оригінатора кращим є гібрид,
бо щороку гарантована реалізація насіння за більш високою
ціною та сплата роялті. Проте,
хай там як, а всі наголоси розставляє ринок. Якщо зайти до
будь-якого супермаркету та проаналізувати асортимент соняшникової олії, можна побачити
велику подібність за позиціями
(здебільшого різняться упаковка,
маркування, ціна, маркетинг
тощо). Як завжди, правда десь
посередині. Для порівняння: в
разі використання гібридів автоматично здійснюється сортооновлення і підтримується якість
насіння (гібрида). Порівнюючи
гібрид і сорт за всіх рівних умов,
можна помітити, що репродукція
гібрида є вищою порівняно із сортом. Так, репродукцію гібридного
насіння F1 можна умовно оцінити
як супер-супер еліта, водночас
основною репродукцією сортів
очікувано може бути супер-еліта
та еліта. У разі ж, якщо виробничник не приділить насінництву
гідної уваги, й того нижче. Тож і
різниця в урожайності цілком
очевидна (про якість – розмова
окрема). Для прикладу: в радянські часи частка насіння була в
межах 5-10% залежно від культури, тоді як за кордоном сягала й
30%. Тому ставлення до насіння
доволі прагматичне, так само, як
і до технологій та якості експортного продукту.
Що вище рівень реалізації
стандартизованих сировинних
ресурсів, то вищим є рівень
контролю та обґрунтованості
використання гібридів. Сорти ж
беззаперечно мають переваги за
адаптивністю і простотою насінництва.. Кілька слів щодо частки соняшнику в сівозміні. Якщо
твердити про сівозміну й одне
поле соняшнику в сівозміні, то
його частка буде такою:

Частка соняшнику в х-пільній
сівозміна за наявності одного
поля соняшнику, %
Х
%
1
100
2
50,0
3
33,3
4
25,0
5
20,0
6
16,6
7
14,2
8
12,5
9
11,1
10
10,0
11
9,1
12
8,3
13
7,6
На цьому варіанті якось попередники є узгодженими. Якщо ж
розуміти щось інше, цілком очікувано виникають зовсім інші підходи та рішення. Для порівняння: в
одному з районів (область називати не будемо) частка соняшнику в
структурі посівних площ сягає
40%, з варіюванням від 74 до 7%.
Тобто, є підстави говорити про
сівозміни доволі обережно.
Тепер підійдемо до того, що
вирощується не лише один соняшник. Отже, проблема з попередниками вельми очевидна. Тому що обрати, слід аргументовано вирішувати в
кожному конкретному разі.
Одним із можливих рішень є
ранні та ультраранні сорти та гібриди
соняшнику. За тривалістю вегетаційного періоду гібриди соняшнику
поділяють на середньостиглі (вегетаційний період – 121–140 діб),
середньоранні (111–120 діб), ранньостиглі (99–110 діб) та скоростиглі
(80–98 діб).
Значне місце серед гібридів
селекції Інституту рослинництва ім.
В. Я. Юр’єва НААН посідають ранньостиглі та скоростиглі гібриди.
Гібрид Тайм – простий міжлінійний гібрид. Занесений до Реєстру
сортів рослин України з 2012 р. для
вирощування в Степовій і
Лісостеповій зонах України. Ознаки:
висота рослини – 165 см; кошик
сильно випуклої форми діаметром

НАСІННЄВА
КОМПАНІЯ «ГРАН»
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105, Карлос 115, Рими.
Під гранстар:
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Бонд, Солтан, Матадор, Дракон,
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Класичні гібриди:
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Сорти:
Мир, Люкс

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
Вакула (new), Яніс (new), Онікс
(new), Гран 1, Гран 220, Гран 310,
Гран 5, Гран 6, Гран 240, Амарок,
Тесла, ВН 63, ВН 6763
НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКА
Гібрид Авторитетний
Гібрид Арій (new)
Гібрид Граніс (new)
(стійкі до обробки гліфосатом)
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до 20 см; лушпинність – 22%; панцирність – 99,8%; маса 1000 насінин
– до 69 г; вміст олії в насінні – до
49%, збір олії становить 1798 кг/га,
що перевищує стандарт на 212 кг/га.
Біологічні особливості: група стиглості – ранньостиглий, вегетаційний період – 98 діб. Стійкість проти
вилягання – висока. Стійкість проти
осипання – висока. Стійкість проти
ураження несправжньою борошнистою росою – висока. Стійкість проти
ураження вовчком – висока. Доволі
витривалий до посухи та ураження
кореневими гнилями. Господарські
ознаки: в конкурсному сортовипробуванні гібрид Тайм за врожайністю
перевищує стандарт на 0,31 т/га.
Потенціал урожайності: гібрида – 4
т/га; материнської форми – до 1,9 т/
га. Вміст гліцеридів стеаринової кислоти в олії – 6,4% до суми кислот.
Особливості технології вирощування: рекомендована густота рослин до збирання – 55 тис./га. Сівбу
здійснюють за температури ґрунту
10оС на глибині 10 см. Насіння
обов’язково має бути протруєне препаратами Круїзер 350 FS у дозі 6 л/т
та Колфуго Супер у дозі 2 л/т. За
сівби до 15 травня десикація посівів
соняшнику не потрібна. Батьківські
лінії гібрида висівають в один термін.
Збирання проводять за вологості
насіння 12%, яке має бути очищене і
підсушене до 7-8оС. Вихід кондиційного насіння – 60–70%.
Гібрид РУБІКОН – простий міжлінійний гібрид пальмітинового типу.
Занесений до Реєстру сортів рослин
України з 2012 р. для вирощування в
Степовій і Лісостеповій зонах
України. Ознаки: висота рослини –
160 см; кошик злегка випуклої
форми діаметром до 20 см; лушпинність – 21%; панцирність – 99,6%;
маса 1000 насінин до 55 г; вміст олії
у насінні до 51%, збір олії становить
1781 кг/га, що перевищує стандарт
на 197 кг/га. Біологічні особливості:
група стиглості – ранньостиглий,
вегетаційний період – 98 діб.
Стійкість проти вилягання – висока.
Стійкість проти осипання – висока.
Стійкість проти ураження несправжньою борошнистою росою – висока.
Стійкість проти ураження вовчком –
висока. Доволі витривалий проти
посухи та ураження кореневими
гнилями. Господарські ознаки: в
конкурсному сортовипробуванні
гібрид Рубікон за врожайністю
перевищує стандарт на 0,25 т/га.
Потенціал урожайності: гібрида –
3,9 т/га; материнської форми – до
1,3 т/га. Вміст гліцеридів пальмітинової кислоти в олії – 16% до суми
кислот. Особливості технології
вирощування: рекомендована густота рослин до збирання – 55 тис./
га. Сівбу слід здійснювати за прогрівання верхнього шару ріллі (10
см) до 10оС. Насіння слід обробляти засобами захисту проти ґрунтових шкідників. Десикація не потрібна. Особливості насінництва: рекомендована густота рослин материнської форми – 55 тис./га до збирання. Батьківські компоненти висівати в два строки, спершу – материнську форму, а відновник фертильності пилку – з появою першої
пари листків. Обов’язково забезпе-

чити пасікою з розрахунку 3
бджолосім’ї на 1 га посіву. Вихід
кондиційного насіння – 60–65%.
Гібрид БОРЕЙ – простий міжлінійний гібрид. Занесений до Реєстру
сортів рослин України з 2011 р. для
вирощування в Степовій і
Лісостеповій зонах України, в
Реєстрі селекційних досягнень
Російської Федерації з 2011 р. по
5-му регіону. Ознаки: висота рослини – 160 см; кошик випуклої форми
діаметром до 20 см; лушпинність –
18%; панцирність – 99,6%; маса 1000
насінин – до 55 г; вміст олії в насінні
– до 51%, збір олії становить 2156 кг/
га, що перевищує стандарт на 570
кг/га. Біологічні особливості: група
стиглості – скоростиглий, вегетаційний період – 102 доби. Стійкість
проти вилягання – висока. Стійкість
проти осипання – висока. Стійкість
проти ураження несправжньою
борошнистою росою – висока.
Стійкість проти ураження вовчком –
висока. Господарські ознаки: в конкурсному сортовипробуванні гібрид
Борей за врожайністю перевищує
стандарт на 0,64 т/га. Потенціал
урожайності гібрида – 4,3 т/га. Вміст
гліцеридів стеаринової кислоти в олії
– 5,93% до суми кислот. Особливості
технології вирощування: рекомендована густота рослин гібрида до збирання – 55 тис./га. Підготовка ріллі
та насіння – загальноприйняті.
Особливості насінництва: вихід кондиційного насіння – 60–70%. На
ділянках гібридизації насіння батьківських ліній висівають у два строки. Батьківський компонент висівають після появи першої пари справжніх листків материнської лінії.
Урожайність материнської форми
коливається від 1,4 до 2,2 т/га.
Густота рослин материнської форми
на ділянках гібридизації становить
55-60 тис. рослин/га. Запізнення з
посівом може призвести до потреби
у застосуванні десикації.
Гібрид ТРУВОР – простий міжлінійний гібрид. Занесений до

Реєстру сортів рослин України з
2012 р. для вирощування в Степовій
і Лісостеповій зонах України. Ознаки:
висота рослини – 165 см; кошик
сильно випуклої форми діаметром
до 20 см; лушпинність – 22%; панцирність – 99,8%; маса 1000 насінин
– до 69 г; вміст олії у насінні – до
49%, збір олії становить 1798 кг/га,
що перевищує стандарт на 212 кг/га.
Біологічні особливості: група стиглості – ранньостиглий, вегетаційний період – 101 доба. Стійкість
проти вилягання – висока. Стійкість
проти осипання – висока. Стійкість
проти ураження несправжньою
борошнистою росою – висока.
Стійкість проти ураження вовчком
– висока. Доволі витривалий проти
посухи та ураження кореневими
гнилями. Господарські ознаки: в
конкурсному сортовипробуванні
гібрид Тайм за врожайністю перевищує стандарт на 0,31 т/га.
Потенціал урожайності: гібрида – 4
т/га; материнської форми – до 1,9 т/
га. Вміст гліцеридів стеаринової
кислоти в олії – 8,4% до суми кислот. Особливості технології вирощування: рекомендована густота
рослин до збирання – 55 тис. рослин/га. Насіння обов’язково має
бути протруєне препаратом Круїзер
350 FS у дозі 6 л/т і Колфуго Супер
у дозі 2 л/т. Сівбу провести в прогріту ріллю до 10оС, глибина загортання насіння – 6 см. Обов’язково
провести ущільнення ґрунту коткуванням. Материнські форми слід
протруїти Апроном. Сівбу провести
в два строки: спочатку материнську
форму, за появи сім’ядолі всівати
відновник фертильності пилку.
Захист від бур’янів: препарат
Харнес у дозі 2,8 л/га – досходовий,
по сходах – Фюзілад Форте.
Збирання провести за вологості
12%. Підсушити до 7%. Вихід кондиційного насіння – 60–70%.
Продовження читайте
у наступному номері.
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НІМЕЦЬКА АГРОТЕХНІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ +
УКРАЇНСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ =
ВАГОМІ ПРИБУТКИ!

ВИНАЙДІТЬ ФОРМУЛУ УСПІХУ!
Вересень – час підбити попередні підсумки агросезону і замислитися про те, яким буде сезон
прийдешній. Продуктивним
думкам був покликаний посприяти Німецько-український день
поля, проведений спільними
зусиллями УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого
й
Німецькоукраїнським аграрним демонстраційним та навчальним центром (АДНЦ) на Київщині.
АДНЦ функціонує з минулого
року. Його завдання – проведення
семінарів, навчальних класів,

польових демонстрацій сільгосптехніки, одне слово, підвищення
фаховості вітчизняних аграріїв.
Торік у 24 семінарах взяло участь
близько 700 небайдужих до родючих ланів українців. До кінця
поточного року відбудеться ще 8
подібних заходів.
У вітальному слові представник федерального Міністерства
продовольства та сільського господарства Німеччини Надін Конлі
зазначила, що торік – у
прем’єрному заході – взяло участь
близько 30 експонентів, а кількість

відвідувачів сягнула 1200 осіб.
Цьогорічні показники аж ніяк не
нижчі! Поважна гостя анонсувала
старт нового освітнього проекту в
Україні, який має залучити юнь до
роботи у сільськогосподарській
галузі. Студентам буде запропоновано проходити навчання на
базі цього навчально-демонстраційного центру.
Рекордсменом щодо величини
експозиції була компанія HORSCH!
Неабияк цікавила відвідувачів чи
не найпопулярніша на українському ринку 24-рядна сівалка для

точного висіву HORSCH Maestro
SW. В агрегатуванні з тракторами
CLAAS демонструвала хист до
ґрунтообробітку 8-метрова дискова борона HORSCH Joker 8 RT.
Також свої можливості показала
ріпакова сівалка HORSCH Focus
TD, із внесенням засобів захисту
рослин по смузі перешкод ідеально впорався причіпний обприскувач HORSCH Leeb 5LT. Дилер техніки Case IH – TITAN MACHINERY
– презентував трактор для невеличких (за українськими мірками)
фермерських господарств Case IH

quantum 75n, а збирання кукурудзи здійснював комбайн Case IH
Axial Flow 9240. Мінеральні добрива вносили начіпним розподільником добрив від компанії RAUCH.
Утім, не самою лише технікою
запам’ятався захід. Свої селекційні досягнення репрезентували
добре відомі компанії Limagrain,
Strube, «Соєвий Вік». Системи
захисту рослин, удобрення презентували компанії Stefes, БТУ,
AGRO-Euro Consulting, Stoller
Ukraine. Практично жоден подібний захід нині не відбувається
без дронів. Цього разу це втілення
сучасності було репрезентовано
компанією Drone.ua. Популярність
мав тест-драйв від автомобільного

концерну Volkswagen AG, надто
кортіло присутнім спробувати
можливості нового Volkswagen
Crafter. На стенді koda було представлено новинку — повнопривідний паркетник Kodiaq у двох комплектаціях із двома різними двигунами. Також аграрії дістали можливість оглянути новий тягач від
компанії MAN.
Що більше таких заходів, то
більше високих технологій у
вітчизняному агросекторі. Відтак
і врожайне майбуття не забариться! А за рік експозиція стане
ще повнішою! Не втрачайте можливості стати на стежину, що
веде до агротехнологічних звершень!

ПІДРОБКА (ФАЛЬСИФІКАЦІЯ) НАСІННЯ КУКУРУДЗИ
ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА»
УВАГА!!!

ЯК СВІДЧИТЬ ДОСВІД ОБ’ЄДНАННЯ ФЕРМЕРІВ ІЗ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЦЕ БАГАТО В ЧОМУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВИБОРУ ОСНОВНОГО ТРАКТОРА

Кукурудза є однією з культур, підробка якої є досить
звичним явищем в Україні. При чому, якщо раніше
підробляли насіння кукурудзи відомих іноземних
насіннєвих компаній, то нещодавно зловмисники
почали підробляти насіння кукурудзи української
насіннєвої компанії «Селекта».

З

адля запобігання ситуацій з
купівлі фальсифікованого
насіння гібридів кукурудзи
ТОВ НВКФ «Селекта», необхідно
знати та звертати увагу на
наступне:

1. Суб’єкти продажу гібридів
кукурудзи компанії «Селекта».
Оригінальне насіння гібридів
кукурудзи Корунд, Зернослав,
МЕЛ 272 МВ, Лювена, Полтава,
ТАР 349 МВ, Кредо, Серенада та
Легенда можна придбати за адресою
виробництва:
Дніпро
петровська обл., м.Синельникове,
вул.Агропромислова,
5
(0503616665) або у регіональних
представників:
тупка Павло Владиславович
• С(Харківська
область, смт.Нова

•
•
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Водолага). Контактні телефони:
098-180-87-80, 050-450-62-44.
E-mail: stupka@selekta.com.ua.
Зайцев Руслан Станіславович
(м. Кропивницький (Кіровоград).
Контактні телефони: 098-18087-86, 050-450-62-50. E-mail:
zaycev@selekta.com.ua.
Шамаєв Сергій Валентинович
(м.Черкаси). Контактні телефо-

•
•
•
•
•

ни: 098-180-88-58, 050-450-62-45.
E-mail: shamaev@selekta.com.ua.
Л ужановський
Андрій
Віталійович
(м.Одеса).
Контактні телефони: 097-95909-15, 050-450-62-15. E-mail:
luzhanovskiy@selekta.com.ua.
Касіч В’ячеслав Миколайович
(м.Полтава). Контактні телефони:098-180-87-97, 050-487-82-02.
E-mail: kasich@selekta.com.ua.
Палагнюк Сергій Миколайович
(м.Вінниця). Контактні телефони:
098-180-88-30, 050-450-62-24.
E-mail: palagnyuk@selekta.com.ua
Б уньо Ігор Михайлович
(м.Миколаїв). Контактні телефони:098-180-87-67, 050-487-82-12.
E-mail: bunyo@selekta.com.ua.
Квасняк Леонід Петрович
(Чернівецька
та
ІваноФранківська області). Контактні
телефони: 067-341-44-61, 095285-53-11. E-mail: kvasniak@
selekta.com.ua.

Зверніть увагу!!!
Компанія Селекта не співпрацює з дистриб’юторськими організаціями, відтак якісне оригінальне
насіння можна придбати лише за

ЯК ЗРОБИТИ РОБОТУ ГОСПОДАРСТВА
ПРОГНОЗОВАНОЮ

адресою виробництва або у регіональних представників!!!
2. Сертифікація регіональних
представників
компанії
«Селекта».
Кожен регіональний представник компанії «Селекта» пройшов
акредитацію, що підтверджується
іменним строковим сертифікатом,
який знаходиться в місці продажу
(фото сертифікату наведене
вище).
3. Фірмові мішки компанії
«Селекта».
Насіння гібридів кукурудзи компанії «Селекта» затароване у фірмові мішки з логотипом компанії.
Фірмові мішки мають оригінальний
дизайн та номерні сині етикетки, в
яких зазначена найменування

гібриду, рік врожаю та факт протруєння гібриду кукурудзи.
З 2016 року насіння кукурудзи
компанії продаються у двох варіантах фірмових мішків: продаж
насіння гібридів кукурудзи стандартної лінійки компанії «Селекта»
буде здійснено в оновлених мішках
старого зразку, продаж насіння
гібридів кукурудзи торгової марки
Selekta Seeds здійснюється у
нових фірмових мішках. Фото
вищеозначених мішків наведено
вище. Насіння продається лише в
цих двох варіантах мішків!

4.Ціни на гібриди кукурудзи
компанії «Селекта».
Ціни на гібриди кукурудзи компанії «Селекта» вказані на офіційному сайті компанії - selekta.com.
ua та є завжди актуальними. Так,
ціна на гібриди кукурудзи врожаю
2017 року становить: Корунд – 990
грн., Зернослав – 1200 грн., МЕЛ
272 МВ – 800 грн., Лювена – 900
грн., Полтава – 940 грн., Кредо –
1500 грн., Серенада – 1200 грн.,
ТАР 349 МВ – 900 грн., Легенда –
1700 грн.
Якщо ціна на вищеозначені
гібриди кукурудзи є нижчою або
вищою за ціну, вказану на сайті
– ЦЕ ПІДРОБКА!!!
5.Асортимент гібридів компанії
«Селекти», продаж яких здійснюється у 2017-2018 рр.
У період 2017-2018 рр. компанія «Селекта» реалізує насіння
наступних гібридів кукурудзи:

– Корунд (ФАО 220),
– Зернослав (ФАО 230),
– МЕЛ 272 МВ (ФАО 250),
– Лювена (ФАО 260),
– Полтава (ФАО 270),
– ТАР 349 МВ (ФАО 290),
– Кредо (ФАО 260),
– Серенада (ФАО 280),
– Легенда (ФАО 290).

Якщо в господарстві обробляється 590 га, це водночас означає і певні переваги порівняно з
обробітком набагато більшої
площі, й додаткові ризики. З
одного боку начебто простіше,
позаяк
цілком
реально
об’їжджати поля щодня і ухвалювати рішення в режимі реального часу. Однак з іншого –
будь-яке неправильне рішення
здатне призвести до непоправних збитків. Надто ж, якщо
йдеться про зону ризикованого
землеробства. Ясна річ, вибір
техніки в таких невеликих гос-

Продаж інших гібридів кукурудзи, вказаних в офіційному каталозі компанії НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.
І наостанок, шановні аграрії,
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: неякісне фальсифіковане насіння може завдати
великої шкоди та привести до
зменшення рентабельності або
повнної втрати врожаю.
Для будь-яких запитань звертайтесь
за
телефоном
0800751218 (безкоштовно в
межах України), або звертайтесь за офіційною відповіддю на
е-мейл info@selekta.com.ua.
Щиро Ваш, колектив компанії
Селекта.
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подарствах набуває вирішального значення: трактори й комбайни мають заводитися
завжди, забезпечуючи максимальну якість і продуктивність
виконання польових операцій.
Саме 590 га в обробітку колективу фермерів-одноосібників, який
утворився в Новоукраїнському
районі Кіровоградської області.
Землі тут багаті, однак кліматичні
умови не найкращі: опади рідко
коли випадають вчасно, й доволі
реальною є загроза весняних приморозків. Зокрема, це означає, що,
наприклад, рішення щодо сівби

потрібно ухвалювати в єдиний
слушний момент. Отже, машини та
агрегати мають повсякчас перебувати в повній готовності, забезпечуючи до того ж високу продуктивність. І, ясна річ, економічність
роботи: у невеликих фермерських
господарствах, зазвичай, рахують
кожен літр пального.
Учасники об’єднання фермерів
Олег Троянський і Михайло
Максименко працюють разом зі
своїми товаришами далебі не перший рік. Починали як усі, відновлюючи крок за кроком виробництво
на руїнах колгоспу. Не варто пояс-

нювати, на якій техніці спершу
доводилося працювати.
Наполеглива праця та агрономічне чуття дало змогу їх невеликим господарствам спочатку
здійнятися на ноги, а по тому –
розпочати якісний технологічний
стрибок, одним із елементів
якого стало придбання першого,
а опісля другого трактора Zetor
Forterra 135.
– Ще пару років тому ми працювали винятково із вітчизняною
технікою, використовуючи пострадянські трактори потужністю до
110 к.с. Зрозуміло, що на них працювати можна, але ми усвідомлювали, що по-справжньому розвиватися наше господарство зможе
лише із сучасною імпортною технікою. Хотіли придбати «беушний»
американський трактор, уже
начебто і машину підібрали, однак
сусіди відрадили, запропонувавши
звернути увагу на Zetor, – розповідає Михайло Максименко.
– Вирощуємо широкий спектр
культур, попри обмежені площі. Це
– озимі пшениця та ячмінь, ярий
ячмінь, соя, горох, кукурудза,
соняшник... Використовуємо різнопланові агрегати – від плугів до
причіпних обприскувачів. Потрібна
була універсальна машина, яка
здатна і плуг потягнути, й широкозахватну сівалку, й причіп пере-

везти, не ламаючись при цьому
ледь не щотижня, – продовжує
Олег Троянський.
Перший чеський трактор Zetor
Forterra припав кіровоградським
фермерам до двору вельми до
речі. Саме тому після цілого сезону
роботи цієї машини відразу ж була
придбана
ще
одна.
Шестициліндровий двигун повнопривідного трактора Zetor Forterra
здатний розвивати потужність до
147 к. с. і оснащується повністю
синхронізованою
механічною
коробкою передач із триступінчастим підсилювачем крутного
моменту. Ці машини стабільно
посідають призові місця в дослідженнях, проведених відомими
зарубіжними організаціями, зокрема, щодо надійності й паливної
економічності двигуна. Практично
в усі основні вузли тракторів Zetor
закладено додатковий запас міцності, що вкупі з простою конструкцією і вдало інтегрованими інноваційними технологіями дає змогу
гарантувати безпроблемну експлуатацію машин, і зокрема, Zetor
Forterra.
– Та що тут казати: жодного
ремонтного випадку за цей час! Ми
наш Zetor використовували на

повну котушку: й на оранці, й на
культивації, і з сівалкою, і з обприскувачем. Продуктивність набагато вища, ніж у білоруських тракторів, витрата пального незрівнянна!
Кабіна забезпечує просто ідеальний комфорт роботи, чудову оглядовість, тим паче, якщо працювати
з обприскувачами. Механізатори
дуже задоволені, позаяк зросла і
зручність роботи, й швидкість, –
стверджує Олег Троянський.
Своєю чергою Михайло
Максименко відзначає роботу продавця – компанії «Агро-Темп» у
плані забезпечення передпродажної підготовки й сервісного обслуговування техніки.
– Хоча до надійності тракторів
Zetor у нас претензій немає, але,
зрозуміло, що в ході освоєння техніки час від часу виникають ті чи
інші питання. Менеджери «АгроТемпа» приїжджають буквально
після першого ж дзвінка, хоча в
деяких інших організаціях до невеликих фермерських господарств
нерідко ставляться зверхньо – за
залишковим принципом. Мовляв,
буде час – приїдемо. Тут зовсім
інше ставлення, і це правильно,
так і має бути, – резюмує Михайло
Максименко.
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АНШЛАГ У КРОПИВНИЦЬКОМУ!

ВИСТАВКА AGROЕXPO-2017 НАБИРАЄ ОБЕРТІВ! ЩОРОКУ БІЛЬШАЄ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ, ЗРОСТАЄ АРМІЯ ВІДВІДУВАЧІВ,
А В ГОТЕЛЯХ КРОПИВНИЦЬКОГО ТА ОБЛАСТІ ВЖЕ НАВІТЬ БРАКУЄ ВІЛЬНИХ МІСЦЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВСІХ ГОСТЕЙ ЗАХОДУ.

Щ

ороку експозиція
групи
компаній
«Імперії-Агро»
збільшується
і
наповнюється презентаціями
дедалі нових напрямів. Цьогоріч
їх кількість сягнула рекордної
цифри «14»!
«Актив-Харвест» – власний
бренд хелатних мікродобрив. Торік
було запущено напрям «ІмперіяТехно», створений для забезпечення потреби сільгоспвиробників
у якісній і надійній сучасній техніці
для ефективного господарювання.
«Імперія-Lab» – це професійний
лабораторний сервіс для сучасного фермера. Унікальність його – у
мобільності лабораторій, які
можуть виїхати у разі потреби у
будь-яку точку України й абсолютно автономно працюють у польо-

вих умовах. Результат – миттєвий,
а достовірність його становить
100%.
«Імперія-Kombio» – ребрендований напрям із виробництва
кормів для тварин, продукція якого
майже не має аналогів в Україні.
Метою сервісу повного циклу
«Імперія-Power» є повноцінне
забезпечення споживача нафтопродуктами на кожному з етапів
господарювання.
«Імперія-Energy» – інноваційний
напрям, покликаний впроваджувати в АПК джерела альтернативної
енергетики.
Яскрава презентація і велика
кількість напрямів зробили свою
справу: у павільйоні «Імперії-Агро»
було людно впродовж усіх днів
AgroЕxpo-2017. Кожен клієнт для
«Імперії-Агро» значущий!

ПрАТ
«Богуславська
сільгосптехніка» представило на
виставці моделі нової лінійки
обприскувачів АТЛАНТ 3200-22 та
4200-32, а також самохідний
обприскувач IBIS 3200-24.
Моделі нової лінійки причіпних
обприскувачів
АТЛАНТ
призначені для швидкого, якісного
та безпечного внесення засобів
захисту рослин у великих господарствах. Основні переваги цих
обприскувачів – надійність, висока продуктивність і зручність
управління основними функціями.
Обприскувач має міцне шасі, що
гарантує довгий термін служби
експлуатації за великих навантажень, а великий бак обприскувача дає змогу економити час на
дозаправках на великих площах
посівів.

Гідравлічну штангу виготовлено
зі спеціальної конструкційної
легованої сталі у вигляді об`ємної
ферми. Використання технології
порошкового фарбування дає
змогу підвищити стійкість штанги
проти корозії навіть під час внесення рідких добрив і збільшити термін
експлуатації обприскувача.
На окрему увагу заслуговує
підвіска шасі та паралелограмна
підвіска штанги з азотними енергоакумуляторами, які гасять динамічні
навантаження на обприскувач і
забезпечують рівномірність обробки польових культур на високій
швидкості, що дуже важливо, коли
дорога кожна хвилина сприятливої
погоди.

СИТА И РЕШЕТА НОВОЙ ГЕОМЕТРИИ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗЕРНООЧИСТКИ (ЧЕЧЕВИЦА)
Фадеев Л.В.,
к.т.н., доцент

У
На стенді ТОВ «Завод
Кобзаренка» щодня працювало
понад 10 фахівців.
Відвідувачі могли побачити:
найбільший в Україні бункер-перевантажувач зерна з об’ємом кузова
50 м3; мобільні завантажувачі та
розвантажувачі вагонів; тракторні
причепи з трибічним розвантаженням; універсальні здвижні причепи
«Атлант» зі змінним заднім бортом,
що дає змогу 1 причеп використовувати як 4 (розкидач органічних
добрив, перевантажувач буряків,
бункер-нагромаджувач зерна та
звичайний причеп для транспортування); зернові ковші та полиці для
прибирання снігу. Назагал, на
стенді заводу Кобзаренка було
представлено
15
одиниць
агротехніки, подрібнювач деревини
й стенд із запчастинами.

Фахівці Торгового дому
«Соєвий вік» консультували
фермерів біля свого стенду й
ділилися секретами ефективного
вирощування сої, кукурудзи,
пшениці та соняшнику на власній
конференції. Окрім сортів сої ТД
«Соєвий вік» презентував на
виставці гібриди кукурудзи
угорської селекції Woodstock
Шаролта, ТК 195, ТК 260, ГС 210 і
ГС 240, які неабияк зацікавили
аграріїв.
«До нашого стенду підходили
сільгоспвиробники, цікавилися
характеристиками
гібридів,
детально розглядали їх і навіть
фотографували, а також допитувалися, звідки ця кукурудза і де її
можна придбати», – розповів власник ТД «Соєвий вік» Олександр
Ушаков.

Stoller – світовий лідер
у розробці інновацій
для підвищення
врожайності шляхом
регулювання стресу
рослин і досягнення
гормонального
балансу
вирощуваних
культур.

важаемый читатель, преимущества сит и решет
новой геометрии особенно значимо проявляются,
когда необходимо выполнить
очистку семян какой-то культуры
из сложной смеси. Трудные случаи очистки семя обусловлены
двумя факторами: большой разницей между шириной и толщиной семян и близкими значениями натуры семян и сора. Далее
будет показана эффективность
сит и решет новой геометрии при
очистке плоских семян, таких как
чечевица и легких, таких как
кориандр и семена моркови.
Фото №1. Смесь чечевицы
и сора перед очисткой

Нам завезли на очистку
чечевицу, вернее отход смеси
после очистки чечевицы.
Задача была простая –
выделить из этой смеси чечевицу, качество которой устроит
покупателя. В состав смеси входила кондиционная чечевица,
половинки семян, мелкий
минеральный и растительный
сор, камушки, семена других
культур, в частности мелкие
семена подсолнечника. Образец
исходного материала приведен
на фото №1.
Особо крупного сора в составе смеси не было, поскольку он
был отобран ранее на том оборудовании, что стоит у заказчика, нам он привез только тот
отсев, который не смог дочисФото №2. Мелкий
минеральный и
растительный сор

тить. Поэтому очистку мы начали с отбора мелкого сора.
Этап очистки оказался
простым. Смесь была разделена
на ситах Фадеева.
Через такое сито прошел
мелкий
минеральный
и
растительный сор (фото №2), а
чечевица сошла.

Но вместе с чечевицей сошли
и половинки семян и камушки.
Разница в толщине целых семян
чечевицы и их половинок показала, что для их разделения необ-

ходимо решето Фадеева с размером 1,7.
Благо, что сегодня мы можем
делать решета Фадеева любого
размера, начиная от размера 0,5
мм и с шагом 0,1 мм.
Делаем необходимое решето
и убеждаемся, что действительно, на этом решете удалось очень
строго разделить половинки

Рис.1. Принцип взаимодействия сои с решетами
новой геометрии

Рис.2. Долевое распределение смеси чечевицы по фракциям
после очистки и калибровки
Фото №4. Смесь камушков
и чечевицы, сошедшая с
«тяжелого берега» пневмовибростола

Результат такого разделения
показан на примере семян сои
(рис.1).

Окончательная
очистка
чечевицы выполнена на пневмовибростоле. С «тяжелого
берега» стола сошли камушки с
какой-то долей кондиционной
чечевицы (фото №4), а с
середины стола сошла чечевица кондиционного качества
(фото №5).
Долевое
распределение
смеси чечевицы по фракциям
после очистки и калибровки
показано на рисунке 2. Доля
чечевицы с камушками составила менее 1%, и то после повтор-

Фото №5. Очищенная
кондиционная чечевица

ного разделения этой смеси
(около 175 кг) на пневмовибростоле, концентрацию камушков

удалось увеличить и часть кондиционной чечевицы добавить в
объем чистой.
У заказчика были куплены
все фракции (естественно по
разным ценам). На мой вопрос
зачем покупать смесь семян
чечевицы с камушками (доля
этой смеси составила менее 1%
от общего объема завезенного
на очистку), покупатель ответил
так: «Куры разделят чечевицу
от камушков лучше, чем ваш
пневмовибростол». Возразить
было нечего.

Фото №3. Половинки
семян чечевицы

семян от целой чечевицы. На
фото №3 показаны отобранные
половинки семян. На плоских
ситах
такое
разделение
выполнить невозможно. Решето
Фадеева «поворачивает» половинку семянки «боком» и она проходит, а все целые семена при
этом сходят. Главное, правильно
подобрать калибр решета.

STOLLER – ПРОБУДЖУЮЧИ
ЕНЕРГІЮ РОСЛИН!

Н

е на словах, а справами
компанія доводить факт
своєї інноваційності. В той
час, коли фермери вже почали
збирати перші врожаї із вражаючими прибавками завдяки
застосуванню препаратів Stoller,
команда спеціалістів нашої компанії на чолі з керівником Stoller
International та доктором наук в
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галузі
фізіології
рослин
Робертом Шортеллом активно
проводить виїзні семінари.
Протягом 10-ти днів почесний
гість Роберт Шортелл відвідав
п’ять регіонів від сходу до заходу, поділившись найціннішим
ресурсом – знаннями.
В рамках семінарів українські фермери мали можливість

удосконалити свої знання у
галузі фізіології живлення, гормонального балансу росццлин,
про шляхи підвищення врожайності, задати свої питання.
Відкритий діалог дав змогу
обмінятися досвідом. Світовим
досвідом, який беззаперечно
необхідно застосовувати на
полях України.

№10 (15)/ 2 0 1 7

Помічник господаря

7

ВОПЛОЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
ПОГРУЗЧИКИ ДП «БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»: ЕВРОСТАНДАРТ ДЛЯ УКРАИНСКИХ АГРАРИЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На сегодня практически 99% фермерских хозяйств
и агропромышленных комплексов в своей работе
используют фронтальные погрузчики.
Проделываются всевозможные виды работ – от
традиционных погрузочных до складских и легких
планировочных работ. Как сделать так, чтобы
работа погрузчика была максимально качественной и отвечала всем современным требованиям?

Н

ыне на рынке сельхозтехники представлено
множество
моделей
фронтальных погрузчиков как отечественного, так и
импортного производства. Что
выбрать фермеру – «красивый»
бренд или действительно качественную продукцию?
Вот что пишут фермеры в
своих отзывах о быстросъемном
фронтальном погрузчике НФУ800Б
производства
ДП
«Бердянский завод сельхозтехники»:

Игорь (частное лицо):
– С приобретением вашего
погрузчика я закрыл вопрос с
погрузкой зерновых. Удобство и
простота в управлении, отличное
качество – чего еще желать!
Возможность быстрого демонтажа
погрузчика, таким образом, трактор можно использовать в течение
дня для разных целей. В целом,
очень доволен!
Василий Денисович
(фермерское хозяйство):
– Приобрели ваш погрузчик и
захват для рулонов. Работает

Тип:................................................................. монтируемый, быстросъемный
Навеска:.......................................................... фронтально
Привод:........................................................... от гидросистемы трактора
Ширина захвата ковша:.................................. 2000 мм
Номинальная грузоподъемность:.................... 0,8 т
Высота погрузки ковшом, не менее:............... 4 м
Угол разгрузки ковшей:.................................. 60±5 град
Конструкционная масса ковша, не более:....... 185±10 кг
отлично, грузит рулоны весом 300400 кг. Нет так называемых «рывков» при погрузке. На нем установлен качественный клапан замедления, что очень важно.
Николай Николаевич
(фермерское хозяйство):
– Долгое время не могли найти
погрузчик под наш трактор, другие
организации отказывали нам. В
лице ДП «Бердянский завод сельхозтехники» нашли надежного
партнера. Бригада техников выехала к нам в хозяйство и адаптировала погрузчик под наш трактор.
Впечатления от работы погрузчика самые позитивные! Будем
сотрудничать с предприятием и по
другой технике.
Сергей Владимирович
(агрофирма):
– Практически любые удобрения, минералы и семена идут в
мешках биг-бегах. Раньше грузи-

ли их ковшом погрузчика, что
доставляло массу неудобств и
трату времени. Когда узнали, что
ДП «Бердянский завод сельхозтехники» производит крюки для
биг-бега, то сразу же приобрели
его. Впечатлило качество конструкции, это и толщина профиля, и прочно сконструированная
рамка, и сам крюк! Сразу же
решился вопрос погрузки мешков в сеялки и в разбрасыватель
удобрений. Очень довольны как
крюком для биг-бегов, так и
самим погрузчиком. А его мы
тоже ранее приобрели на вашем
заводе.
Как видим, погрузчик ДП
«БЗСТ» получил высокую оценку
сельхозпроизводителей. И всетаки: чем же он лучше аналогов?
Самое первое и самое главное то, что технологический процесс производства соответствует
всем современным требованиям.
Каждый производственный цех
отвечает за свой объем работы,

все работы проделываются на
высококлассном оборудовании,
будь то сварка или плазменная
порезка металла. Ведь металл
тоже не приемлет производственных перегрузок, иначе срок его
эксплуатации сокращается в
несколько раз. Металл приобретается только высшей категории,
отвечающий ДСТУ. Аналогично –
комплектующие к погрузчику.
Технические характеристики
погрузчика полностью соответствуют евростандартам.
Также погрузчик комплектуется набором сменных рабочих
органов (захват для рулонов,
крюк для биг-бега), при помощи
которых расширяется диапазон
работы погрузчика.
А в преддверии наступления
зимы очень актуальной будет
двухсторонняя лопата-отвал, разработанная конструкторским
бюро «Бердянского завода сельхозтехники». Она агрегатируется
с тракторами МТЗ, ЮМЗ.

Подчеркнем: на нашем заводе
работает команда профессионалов, которая ответит на любые
современные вызовы. И поможет
вам с приобретением действительно качественной техники,
каковой является продукция
«Бердянского завода сельхозтехники». На всю продукцию нашего
завода гарантия составляет 12
месяцев!
Дочернее предприятие
«Бердянский завод сельхозтехники» частного акционерного общества «Бердянский «Агротехсервис»
Тел. (Факс): +38(061) 537-78-00
Моб. (Viber): +38(063)195-83-09
Моб. (WhatsApp): +38(063) 220-45-42
Киевстар: +38(097) 270-35-30;
+38(068) 373-46-29; +38(096) 340-82-18
Vodafone: +38(066) 105-15-57;
+38(099) 097-00-93; +38(099) 097-00-12
Skype: bzst2013
Сайт: http://bzst.com.ua
E-mail: bzst-commerce@ukr.net

ПРАЙМ-ТАЙМ ДЛЯ
АНАЛІЗУ ҐРУНТУ
28 вересня відбувся «День
відкритих дверей» агрохімічної
лабораторії Прайм Лаб Тек/Prime
Lab Tech (PLT) за підтримки
Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».
Під час заходу директор департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації
Сергій Шупик розповів про основні

засади підписаного 5 вересня
Меморандуму про співпрацю між
PLT і департаментом: втілення
ефективних форм співпраці, спрямованих на забезпечення розвитку
сільських територій, посилення
мотивації сільських громад у
розбудові
соціальної
інфраструктури та створенні нових
робочих місць, підвищення рівня
знань, залучення та реалізації
інвестиційних проектів, розвитку
партнерських відносин між владою,
бізнесом і соціальним партнерами.
Керівник
агрохімічної

«Помічник Господаря» – українська аграрна
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Видається щомісяця.
Наклад – 17 000 примірників.
Розповсюджується безкоштовно.
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лабораторії з дослідження ґрунтів,
університету Міссурі-Дельта-Центр
Девід Данн розповів про «Роль
інтегрованої програми в управлінні
родючості ґрунтів у прибутковому
рослинництві на прикладі фермерських господарств (штат
Міссурі, Америка)».
Власне, сама презентація
лабораторії
складалася
з
демонстрації сучасного новітнього
обладнання та методик, за якими
визначаються основні показники
агрохімічного складу ґрунту та рослини. На прикладі майстер-класів
за основними технологічним процесами можна було побачити на
власні очі потужності лабораторії
та процес відбору зразків ґрунту на
спеціально обладнаних автоматичними пробовідбірниками Wintex
1000 – квадроциклі Bombardier і
Mitsubishi L200.

Адреса для кореспонденції:
а/я 115, м. Київ, 01004.
Тел.: +38 (097) 236-60-17,
+38 (067) 249-80-75, +38 (067) 249-80-73
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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