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«Весняна посуха завдала нищівного удару по сільському 
господарству Одеської облас- ті. Найгірша ситуація на півдні, де 
загинуло більше половини озимих культур, причому в Придунав’ї 
– усі 70, а то і 80%. Вражаючі фото розмістив заступник голо- 
ви Одеської обласної ради Юрій Димчогло. Це Татарбунарський 
та Кілійський райони. З них видно, що майже весь врожай загинув 
через посуху. Багато підприємств працюва- ли на кредитах, які 
планували повертати за рахунок врожаїв. Відповідно, є питання, 
як вони будуть розраховуватися з банками, па- йовиками».

15 травня 2020 року. Томати на 90% екологічно 
чистий продукт з АБК. У кого краще?

Ці слова і фото ми наводимо з rubryka. com/2020/05/03/
odeshhyna-nevrozhaj про си– туацію в Одеській області. 
«Це найсильніша по–суха за останні двадцять років. Упро-

довж всьго квітня ми доносимо до центральної влади критичність 
ситуації на Одещині», – підкреслює перший заступник керівника 
облдержадміністрації В’ячеслав Овечкін під час виїзної наради у 
Ренійському районі. 

Що ж робити? Чи є вихід?
Ми працюємо в різних зонах України з 1992 року і бачили різне, 

тому порівнювати ситуації по роках та регіонах – немає сенсу. У цій 
статті ми покажемо документальні фото як аргументи, для порівняння 
з подібними фото з Одещини з явними втратами. Таке відбувається 
і не одного року, і не лише на Півдні, і не лише в Україні – ситуації 
бували й гірші. Було б добре при таких ситуаціях, коли потрібно 
переорювати, пересівати поля, цього не допускати! Чи це можли-
во? Досвід десятиліть групи вчених та фахівців різних областей, як 
географічних, так і галузевих, може і повинен допомогти. Варіантів – 
місця не хватить і за рік всіх показати. Кожен може вибрати для себе 
за бажанням та можливістю. Багато порад можно знайти на сайтах 
та статтях за минулі роки в де-яких журналах і газетах, в соціальних 
мережах. Ми маємо свої науково-практичні поради.

4 квітня 2020 року. 
Озима пшениця з АБК 

Полтавська область, Миргородський район

21 травня 2020 року.  
Миргородський р-н з АБК 
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АБК™ – АгроБіоКомплексна технологія 
високоякісних врожаїв

Чим більше факторів при вирощуванні 
культур враховувати і контролювати, тим 
більш прогнозований, а отже спланований 
урожай можна отримати, до того ж з мен-
шими витратами і недоотриманням врожаю. 
Сьогодні є можливість керувати врожаєм, 
а після збирання залишати підвищену 
кількість біоти, біологічну активність ґрунту.

Найперше і найкраще, що потрібно зро-
бити для отримання гарантованих врожаїв 
у найскладніших умовах, починати з пере-
творення післязбиральних рештків поперед-
ника в добрива та гумус, при цьому в гумус 
ефективний! Не будемо розшифровувати ко-
жен термін, це знайти неважко навіть тим, 
хто на це не вчився і ще не отримав досвіду 
в землеробстві. Так от, наші деструктори-
гуміфікатори ефективні для залишків попе-
редника – як в день його збирання, так аж 
до дня, поки ґрунт не закрила рослина своїм 
листям. Вносити можливо і під обробіток 
ґрунту і без такого – ефективність складу 
сучасних деструкторів перевірена навіть в 
країнах близ екватора.

Далі ми рекомендуємо працювати над 
очисткою та калібруванням пофракційно 
СИЛЬНОГО по-Фадєєву насіння, його 
інкрустацією та інокуляцією для збільшення 
енергії проростання та польової схожості і 
посіву з рідким добривом на насіннєве ло-
же (технологія Агровіо). Ми пропонуємо 
продовжувати листове підживлення та за-
хист від шкодочинних організмів, формува-
ти врожай за рахунок збільшення першого 
і продуктивного кущення, збільшення до-
вжини колоса, числа колосків, квітконосів 
та озерненості колоса. Також важливою є 
активація відтоку асимілянтів і при потребі 
сенікація чи десікація рослин перед зби-
ранням. 

Для кожної фази, культури, поля 
рекомендації і препарати різні. Як показа-
ла практика на сотні тисяч і міліонах гектарів 
в нашій країні та за кордоном, технологія з 
АБК дає прибутковий врожай і на тих по-
лях, де без АБК і соняшник, і кукурудзу, і 
сою та й інші культури пересівали ярими, 
а озимі були збитковими, якщо й залиша-
лись на полі… 

Фото таких прикладів з коментарями ми 
не раз друкували, та повторення – мати на-

вчання, а фото сьогоднішніх полів показує, 
що й цей рік не виняток. 

На перший погляд наша АБК-технологія 
– АгроБіоКомплексна технологія – май-
же не відрізняється від традиційної кла-
сики. Але відмінності часто бувають 
вирішальними і з більшою різницею вро-
жаю при більш несприятливих факто-
рах виробництва сільськогосподарської 
продукції. Підкреслимо лише головне, щоб 
не відволікати аграріїв від невідкладних 
справ, настають періоди, коли піклуватися 
на полях вже й немає причин. І чим скоріше 
почнемо допомагати профілактично і дієво 
рослинам, тим скоріше і гарантованіше бу-
демо запобігати втратам врожаю від пере-
несених і надалі очікуваних і неочікуваних 
стресів та інших негараздів біотичної та 
абіотичної природи і людського фактора. 
Важливо не лише не допустити ослаблення 
рослин, але й далі проводити фітосанітарні 
спостереження для коригування виявлених 
недоліків. 

Перша відмінність АгроБіоКомплексної 
технології – це екологічність препаратів, що 
й веде до підвищення родючості ґрунту, во-
логозбереження, підвищення КПД добрив, 

Обробка озимої пшениці з АБК продовжується у Полтавській області, 
Миргородський район

9 серпня 2019 року. 
Соняшник-гібрид «Піонер»  

з АБК 4 рази зберуть 6 тон/Га

12 липня з АБК формується  
45-60 ц

18 травня 2020 року.  
Озима пшениця з АБК 
Миргородський район
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засвоюваності застосовуваних та наявних 
основних елементів в ґрунті, повітрі, опадах, 
повітряних масах. Це й досягається рекомен-
дованими екологічними препаратами, які на 
20-90 відсотків, залежно від складу, дозволя-
ють зменшити використання добрив та ЗЗР 
або підвищити їх ефективність. Для цього 
препарати повинні бути якомога чистішими, 
без шкідливих домішок та баластних речо-
вин, з найширшим асортиментом корисних 
для рослин діючих речовин, сумісних між 
собою в препаративних формах та в бакових 
сумішах, з пролонгованою дією, з ефектом 
укріплення імунітету, відсутністю негативного 
впливу на рослину та довкілля, не зашкоджу-
вати запилювачам, бджолам тощо. Такі пре-
парати АБК, разом із підібраними за десятки 
років досліджень препаратами та технічними 
засобами, сприять посиленню фотосинтезу, 
кореневої ексудативності, генотипу насіння, 
експресії генів, активізації АТФ, що і дозволяє 
отримувати і більш гарантовано, і більш якісно 
як товарну, так і насіннєву продукцію. 

Приводимо фотофакти та конкретні дані 
досліджень фундаментальних установ та 
практики від полів з 0,01-2 гектарами до 
полів з десятками та сотнями тисяч гектар. 
Також відмітимо – підвищення родючості 
ґрунтів (а також врожаїв) підтверджується і 
підвищується з роками застосування АБК. І, 
навпаки, – зменшується по мірі заміни АБК 
на «чисту» хімію. І все ж, основний фактор, 
це людський фактор, а також знання особли-
востей свого поля, його історії, агрохімічного 
складу та фактичного засвоєння, що видно по 
листу вегетуючих рослин, з метою коригу-
вання недостатків чи надлишків і управління 
врожаєм до збирання. І в цьому, крім ре-
комендованих препаратів АБК-технології, 
наш досвід може допомогти вибрати опти-
мальне рішення як для збільшення наяв-
ного потенціалу культур, так і зменшення 
явних і можливих втрат до і під час зби-
рання різних культур на полях, в садах, 
теплицях, при гідро- та аеропоніці, при 
вирощуванні товарної і насіннєвої продукіції. 
Наша асоціація виробників та агротехнологів 
також готова запропонувати і технічні засоби, 
вкрай необхідні як для підготовки до посівів 
культур, так і по уходу за ними. В т. ч. і за-
стосування дронів.

Автор АБК™ ПРИТУЛЯК В. П., експерти д.с.-г.н. КРАМАРЬОВ С. М.,  
к.с.-г.н. ЛЕОНТЮК І. Б., д.т.н. САРИБЄКОВА Ю. Г. 

Більше за телефонами: 
Київ: 067-404-6399, 097-386-0850; Умань: 096-8080-8044; Херсон: 050-318-80-16; Сінгапур: +65-8147-0708; 

vpagro51@gmail.com; 
www.agrovio.com.ua; www.ferti.land; www.fadeevagro.sg

Яблуні з АБК в Алматинській обл. 
дали у три рази більше врожаю  

ніж за місцевим стандартом

17 квітня 2019 року. 
Папайя з АБК

в Індонезії

17 квітня  
2019 року. Папайя. 

Хімстандарт 
Індонезії

156 ц сорт Ювивата з АБК 
Чернігівська обл. 

Соя – 120 ц/Га біо-врожай —  
на поливі досягається,  

але зібрати більше 100 ц  
поки не вдавалося

Якщо шкода топтати культуру, втратити врожай — 
опрацюємо поле квадрокоптером!
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Витратні матеріали лабораторне обладнання, тара та пакувальний матеріал для борошномельних комплексів і зернопереробних підприємств. Краща пропозиція. Вологомір зерна, точне та ефективне вимірювання вологості 50 видів злаків. м. Хер-
сон, вул. Театральна (Горького), 56 м. Каховка, пр. Європейський (Ворошилова), 8, оф. 17

Видання зареєстровано
у Міністерстві Юстиції України 
Свідоцтво КВ №23482-13322Р
від 24.05.2018 г.
Засновник і видавець:
ПП фірма «Меркурій».
Адреса редакції:
м. Харків-61068,
Т./ф. (063) 213-02-08, 
(097) 936-22-32
Портал: provse.kh.ua
Для рекламних макетів:
e-mail: merk.kharkov17@gmail.com
provse.kh.ua17@gmail.com

Заказ № 
Надруковано в типографії
ФОП Цуварєв О.Ф.
м. Харків, вул. Тобольска, 42
Тираж загальний – 20000 экз.
Номер підписано  
у друк 22.05.20
Вихід із друку 29.05.20
Засновник і видавець:
Михеєв Владислав
Директор: Михеєва Юлія
Реклама:
ФОП Альбоща Світлана
ФОП Манюк Яна

Думка редакцiї може не збiгатися 
з думками авторів статей.
Всі статті, матеріали, фотографії
і оформлення є власністю видання 
та охороняються законом про 
авторські права.
Їх передрук та використання 
допускається виключно з 
письмового дозволу редакції.
Редакція не несе відповідальності
за зміст рекламних оголошень.
Рекламодавець несе 
відповідальність за достовірність 
інформації в оголошеннях, 

дотримання авторських і 
суміжних прав (ст. 4 в редакції 
Закону №1407-IV (1407-15) від 
03.02.04), наявність посилань 
на ліцензію і сертифікацію 
продукції  
(ст. 8 Закону №145-VI (145-17) від 
18.03.08), дотримання Закону 
України «Про рекламу».
Редакція виходить з того, що 
рекламодавець має право 
і попередньо отримав всі 
необхідні для публікації 
дозволи.

Інформація, опублікована
в журналі «AgroLux», яка не 
належить до реклами,
є спільною власністю всіх 
рекламодавців пропорційно 
вартості їх реклами в даному 
номері журналу.
Поширення журналу «AgroLux» 
сплачено рекламодавцями.

Оплата дзвінків мобільних 
операторів, вказаних в 
рекламі, здійснюється згідно 
тарифів вашого оператора!

Правовий захист журналу «AgroLux» здійснює адвокат Балон Ігор Давидович тел .: +38 (050) 323-35-08
і юридична компанія «Brona» тел .: +38 (095) 474-68-04

Лауреат національного 
рейтингу

«Золота фортуна»

Володар нагороди
«Трудова слава, 

Labour glory» 
національного рейтингу

«Золота фортуна»
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53 народних депутата 14 травня 2020 року направили в 
Конституційний суд подання щодо конституційності закону про 
ринок землі. Клопотання підписали, зокрема, народні депутати 
від партії «Опозиційна платформа - За життя»: Віктор Медвечук, 
Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Ілля Ківа та інші.

Як повідомили у відділі комунікацій суду і правового 
моніторингу, депутати просять визнати закон неконституційним.

Підписуйтесь на agro.provse.kh.ua та на фейсбук 
facebook.com/agrolux.al

Усі пропозиції, зауваження надсилайте на пошту  
provse.kh.ua17@gmail.com і Viber (097) 936-22-32

З повагою, команда журналу «AgroLux» 
і директор «Видавництва «Меркурій» 
Міхеєва Юлія.
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За 20 років, присвячених вологометрії, пройдено великий 
шлях від першого макета, що реагує на зміну вологості сипкого 
продукту, до створення цілої низки приладів і систем, які дозво-
ляють впевнено контролювати вологість різних сипких речовин 
на різних об’єктах із визначеними точнісними характеристиками, 
що підтверджуються методикою ДСТУ, успішними впровадження-
ми та вдячними відгуками споживачів.

Писати про все це довго і виснажливо, читати багатьом ви-
дасться нудним. Тому, стислість – сестра таланту.

Нижче ми наведемо лише 10 аргументів, які говорять чому 
ми кращі.

1. Тривалість нашої присутності на ринку.
Перша модель переносного приладу індикатора вологості 

«Варіант-9К» була розроблена і представлена в 
1999р. (Публікація в журналі «Зберігання і пере-
робка зерна», 1999р.). Увесь цей час роботи з 
розвитку напрямку контролю вологості не зу-
пинялися.

В підсумку: придбано величезний ДОСВІД 
у створенні інноваційної сучасної апаратури.

2. Асортимент і різноманітність моде-
лей вологомірів

За весь цей час було створено більш 
ніж 20 різновидів приладів, кожен з яких 
знайшов свого споживача, причому – на 
всіх рівнях контролю: переносні прилади; 
лабораторні; поточні безперервної дії.

3. Виставки.
Протягом всіх цих років здійснювалося регулярне представ-

лення наших моделей на республіканських виставках. Фотозвіти 
на сайтах.

4. Ціна плюс якість.
ОПТИМУМ на ринку України. Про це ми знаємо, в тому числі і 

від наших Замовників.

5. Патенти.
Наявність власних патентів говорить про ОРИГІНАЛЬНІСТЬ 

наших розробок, які довели своє право на існування. Також це 
свідчить про можливість захисту своєї інтелектуальної власності 
від несумлінної конкуренції в будь-який момент.

6. Основний напрямок.
Контроль вологості зерна сьогодні пропонує багато хто. Але ці 

"багато хто" або торгують чужим, або пропонують вологометрію як 
опцію – тобто доповнення або додаток до того переліку товарів і 
послуг, які пропонуються крім вологомірів. Наприклад, термометрія 
у всьому різноманітті – і, якщо треба, вологомір; охоронні систе-
ми – і, якщо потрібно, вологомір в потоці. І т.д.

Для нас контроль вологості зернових і олійних культур – ос-
новний напрямок діяльності, якому ми присвятили два десятки 
років. Звідси ІНШЕ ставлення і відповідальність.

7. Перевірка.
Покази будь-якого нашого приладу, навіть поточного, мож-

на перевірити в будь-який момент, в тому числі – під час роботи 
об’єкту, де цей прилад встановлено. Перевірити будь-яким аль-
тернативним приладом або методом, включно з офіційно затвер-
дженим. Ми не боїмося цього, тому що всі наші прилади налаш-
товуються відносно власної лабораторії. Перевіряй – і ДОВІРЯЙ.

8. Практика та калібрування.
Теза «нам не потрібне калібрування за місцем використання...», 

якою хизуються багато "торговців від вологометрії", свідчить про 
рівень їхньої компетенції та обізнаності з реальними ситуаціями 
на місцях, а також тонкощами технологічного процесу. Наша ре-
гулярна ПРАКТИКА на місцях диктує нам більш ЗВАЖЕНИЙ підхід 
до реальності.

С. В. Залюбовський, М.С. Сорочук, компанія «ВАРИАНТ»
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9. Методологія.
Наші розробки концептуально наділені БАГАТОРІВНЕВИМИ мож-

ливостями, іншими словами: ми налаштуємо контроль вологості 
сипких на будь-які умови експлуатації, які не суперечать законам 
фізики. Для цього застосовується весь арсенал методологічних 
засобів:

– прямі покази з бази, що накопичені за роки роботи;
– поправки у випадку стабільних відхилень 

від обраного еталону;
– калібрування за місцем експлуатації 
при наявності додаткової місцевої об-

ставини, яка впливає на якість кон-
тролю;

– градуювання: у випад-
ку появи нових умов на 

місці експлуатації, 
що не відповідають 
необхідним вимо-
гам для нормальної 
роботи датчиків, 

приладів і систем.

10. STEP BY STEP або від простого до складного.
Вивчаючи та осягаючи всі складнощі експрес-контролю 

вологості зернових крок за кроком від простого кишенькового 
приладу до цілісних систем контролю, ми можемо запропонувати 
сьогодні СИСТЕМИ і КОМПЛЕКСИ контролю з десятками датчиків 
температури і вологості зерна, в т.ч. поточних, за безперервного 
циклу контролю з можливостями як автономного управління, так 
з інтеграцією в АСКТП підприємства.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ми пропонуємо постійну підтримку клієнту: поради через телефон, відвідування об'єктів, аналіз та ремонт 

обладнання, ремонт матриць, роликів, обичайок, а також наші партнери з кур'єрської служби завжди, в стислі 
терміни, заберуть і доставлять необхідні деталі.

Наші інженери нададуть корисні поради через телефон, а, якщо виникне необхідність, приїдуть для технічної 
допомоги. Наша відданість справі та якісна допомога,є підставою для нашої гордості. Ми постійно прагнемо 
забезпечувати високий рівень сервісного обслуговування, а наші клієнти отримують відповіді кваліфікованих 
спеціалістів, які мають постійний контакт з інженерами GENERAL DIES. Ми працюємо для клієнтів завжди, навіть 
у святкові дні та в період відпусток, тому що розуміємо наскільки важлива стабільність виробництва 24 год.

СЕРВІС ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ми твердо віримо в наше післяпродажне обслуговування, вважаючи його одним з найважливіших елементів 

у роботі з клієнтами. Наша команда весь час працює над підвищенням якості сервісу, ми прагнемо створити мак-
симально корисний сервіс для наших клієнтів, знайти взаємовигідні та ефективні рішення, швидко знаходимо 
розв'язання проблем, якомога  серйозно і коректно.

Ми надаємо абонементне та планово технічне обслуговування за відносно невелику вартість, наші сервісні 
інженери готові періодично виїжджати на ваш завод для контролю стану обладнання, в цілому незалежно від 
марки обладнання, щоб запобігти поломки та зупинки виробництва. Дана послуга містить доставку запчастин, 
які замовлені, а також можливість ремонту. Ми проводимо техобслуговування на робочому майданчику клієнта, 
при цьому, наш технік працює разом з техніком клієнта, що дозволяє скоротити витрати клієнта й одночасно 
провести навчання персоналу на місці його роботи.

Крім цього, клієнтам, які вибирають дану послугу, ми надаємо додаткові знижки при купівлі нашої продукції.

РЕМОНТ МАТРИЦЬ, Р0ЛИКІВ I ОБИЧАЙОК
Ми ремонтуємо кільцеві та плоскі матриці, ролики, обичайки роликів для всіх моделей прес-грануляторів. 

Крім іншого, завдяки нашій послузі «ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ», наш технік може забрати зап-
частини, які потребують ремонту, привезти вже відремонтовані й одночасно провести перевірку коректної ро-
боти обладнання.

З 2009 року ТОВ «УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС» є ексклюзивним представником та дистриб’ютором італійської компанії GENERAL DIES в Україні. 
Понад 50-річний досвід виробництва обладнання для гранулювання та запчастин до нього є запорукою їх високої якості. Ми 

постачаємо гранулятори та лінії гранулювання різної виробничої потужності (від 80 кг/год до 4 т/год). 
Матриці та обичайки виробництва GENERAL DIES виготовляються з легованої сталі та з високим вмістом хрому, мають підвищену 

зносостійкість і користуються попитом у виробників гранули.
У нас ви маєте можливість замовити виготовлення матриць та обичайок за власними кресленнями. Ми гарантуємо високу якість 

запчастин та їх своєчасну доставку.

Since 2009 UKRBIO TRANS-SERVICE LTD. has been an exclusive representative and distributor of the Italian company GENERAL DIES in Ukraine.
More than 50 years of experience in producing granulating equipment and spare parts for it is a guarantee of high quality. We supply granulators 

and pelletizing lines of various production capacities (from 80 kg per hour to 4 tones per hour). 
GENERAL DIES matrices and shell rings are made of alloyed steel with a high content of chromium, have increased durability and are in demand 

in the manufacturers of pellets.
Here you have an opportunity to order matrices and shell rings according to your own drawings. We guarantee the high quality of spare parts 

and their timely delivery.
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П
родуктивність – це ключове слово в ба-
гатьох господарствах. Ми хочемо зро-
бити роботу, яку ми запланували, як 

можна швидше. На цей аспект впливають 
два основні фактори: швидкість руху і на-
стройка верстата за рахунок підвищення 
сприйнятливості інструменту до опору і 
ковзанню.

«Важливо відзначити, що ми не може-
мо розраховувати на низьку економічну 
ефективність виконання робіт. Звичайно, є 
ситуації, коли у нас немає іншого вибору, 
і робота повинна бути виконана найбільш 
ефективним способом, особливо з велики-
ми площами для вирощування. Однак не 
забувайте встановити правильне значення 
потужності машини. У цьому випадку ми 
повинні перевірити характеристики дви-
гуна. Його більш високі обороти, особли-
во перевищують максимальну потужність, 
призводять до збільшення згоряння і зни-
ження потужності», – говорить д-р Барба-

ра Раба, менеджер по тракторної продукції 
CLAAS Polska.

Щоб продуктивність не стала єдиним 
аспектом, на який ми звертаємо увагу, 
ми повинні пам’ятати про ефективність, 
пов’язаної з економічністю використання 
машини. Тут найбільш важливим аспектом є 
отримання мінімально можливого згоряння 
робочої машини, але в той же час використо-
вуючи можливості сільськогосподарського 
трактора. Наприклад, робочі елементи ма-
шини мають певну міцність. Чим вище ро-
боча швидкість, тим швидше вони можуть 
зноситися. Отже, які фактори безпосередньо 
впливають на витрату дизельного палива?

Тиск у шинах
У цьому випадку важливо дотримува-

тися інструкцій виробника. Часто фермери 
підтримують занадто високий тиск в шинах 
і ігнорують рекомендації. Завдяки правиль-
ному тиску ми можемо (в значній мірі) змен-

шити проковзування коліс і поліпшити тягу 
трактора. Економія в результаті правиль-
ного вибору тиску, зважаючи на високі ви-
трати на паливо, може істотно вплинути на 
прибутковість ферми.

Баластування трактора
Баластування перевіряється шляхом 

спостереження за провковзанням тракто-
ра. Занадто маленький означає, що маши-
на перевантажена. Однак занадто високий 
тиск буде вказувати на те, що трактор не-
довантажений.

Налаштування трактора
«Зверніть увагу на правильну настройку 

самої машини. Це відноситься, серед іншого 
передач; це повинно бути встановлено так, 
щоб в механічній коробці передач була 
відповідна передача або діапазон швид-
костей в безступінчастій коробці передач. 
Ще одна важлива проблема – включення 

Поєднання адекватної 
продуктивності і 
економічного використання 
трактора є великою 
проблемою для фермерів 
при покупці машини. 
Належне узгодження цих 
двох, здавалося б, крайніх 
аспектів, може виявитися 
ключем до економіки і більш 
ефективному веденню 
сільського господарства.
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повного приводу і диференціала, а також 
управління заднім навішуванням або ков-
занням. Підвищення трьох точкової систе-
ми підвіски при збільшеною навантаженні 
на трактор може значно сприятиме еко-
номному використанню», – говорить д-р 
Барбара Раба.

Налаштування супутнього пристрою
У цьому випадку виберіть правильну 

ширину навісного обладнання для трак-
тора, встановіть необхідну робочу глиби-
ну і швидкість руху (в залежності від типу 
інструменту і міцності робочих елементів).

Технічний стан трактора
Управління підтриманою машиною і її 

належним чином обслуговувати дозволяє 
вирівняти будь-які можливі збої і, що важ-
ливо, підтримує більш високу вартість трак-
тора на вторинному ринку, який дуже по-
пулярний.

«Досвідчений сервіс очистить повітряні 
фільтри, кулери, вентилятор, а також 
перевірить рівень масла. Крім того, про-
грамне забезпечення буде перевірено, і це 
може вплинути на правильний витрата па-

лива. Кращий час для вивчення технічного 
стану машини – осінь і зима», – вважає ек-
сперт CLAAS.

Польові умови
Те, як ми отримаємо правильний баланс 

між ефективністю і економічністю операцій 
на місцях, він залежить від умов, що існують 
там. Мозаїка або горбиста місцевість, а та-
кож вологість грунту або температура на-
вколишнього середовища дуже впливають 
на поведінку машини під час роботи.

Додаткові фактори
Крім основних факторів, що вплива-

ють на роботу трактора, ми також може-
мо виділити кілька дрібніших, які дають 
можливість підвищити продуктивність. Ми 
включаємо, наприклад, системи точного зем-
леробства, тобто набір технологій, які ство-
рюють комплексну сільськогосподарську 
систему, яка полегшує управління фермою.

Іншими факторами є паралельна робо-
та і використання системи програмуван-
ня поворотної смуги. Ця система працює 
за принципом відновлення збережених 
послідовностей подій, які слідують одна 

за одною. Завдяки цьому можна створю-
вати послідовності, що виконуються на 
розворотніх смугах, коли трактор припар-
кований.

Останній фактор – це система телеметрії, 
тобто вся інформація, що стосується на-
лаштувань машини, аналізу та можливості 
сповіщення експертів про зміни під час ро-
боти. Це дуже корисний варіант, завдяки 
якому фермеру не потрібно чекати прибуття 
представника виробника, і він може за до-
помогою телефонної розмови визначити з 
ним деталі налаштувань машини або виник-
нення збою. Все завдяки тому, що експерт 
на екрані свого комп’ютера бачить точно 
так же, як і власник машини.
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«Ти– на суші, я– на морі,  
не зустрінемось ніяк».

Настав час для об’єднання сектору, 
узгодження стратегічних пріоритетів та 
спільної праці для виправлення зламаної 
продовольчої системи та створення 
ланцюжків доставки продуктів харчування 
від фермера до споживача якнайшвидше та 
якнайдешевше.

Проблеми переробних підприємств – 
навіть при продовженні роботи в умо-
вах пандемії проблемою стала відсутність 
робочої сили з причини заборони пере-
сування. Зниження обсягів переробленої 
продукції теж впливає на ланцюжки по-
стачання.

 Перший шок від Covid-19 та міри по 
його блокуванню поступово слабнуть, але 
треба пристосовуватися до нових реалій 
та зробити оргвисновки з тієї халепи, в 
яку потрапили українські фермери. Ми бу-
ли не готові. І гарантії, що не прийде нова 
пандемія теж нема. Тож треба перебудувати, 
а вірніше, побудувати нові та надійні лан-
цюжки реалізації фермерських продуктів. 
Треба захищати власних виробників, а не 
нарощувати в 6 разів імпорт того, що і в 
нас росте на кожному городі.

Про повернення яких кредитів мо-
жуть розмовляти банкі та аграрії, якщо 
нема реалізації продукції, читай, виконан-

ня бізнес-планів. Хто кого буде кредитува-
ти? Про який ріст економіки в 4-10 разів 
можна говорити? Це шлях до повного за-
непаду фермерства і оголення полиць 
українських продовольчих магазинів під 
імпортні помідори та огірки.

І ось наш збанкрутілий фермер, щоб 
якось вижити, змушений виїжджати на 
заробітки за збір врожаю, скажімо, до 
Польщі, а потім ці ж самі помідори-огірки 
купуються в Україні дружиною того ж са-
мого фермера за гроші, які він прислав до-
дому із заробітків.

Як для здорового глузду– то логіка 
відсутня.

З точки зору економіки – повний про-
вал та некомпетентність.

Паралельно з цим країна знову влазить 
у борги, позичаючи гроші на виплати по 
безробіттю. А повертати чим будемо?

То що робити?
Допоможе діджиталізація – он-лайнові 

площадки, де зустрінуться виробник та по-
купець. Створити простий мобільний засто-
сунок, де будь-який фермер зможе викласти 
інформацію про продаж свого врожаю. Далі 
налагодити транспортну логістику, а саме 
проїхати по району та зібрати товар і роз-
рахуватися, привезти на склад та забезпе-
чити видачу готової фасованої фермерської 

продукції за попереднім замовленням від 
споживачів через той самий мобільний за-
стосунок.

Якщо не зробити ці прості кроки, то який 
сенс говорити про якість там вертикальні чи 
устричні ферми, якщо нема найпростішого– 
збуту продукції на українському ринку.

Ми маємо розраховувати самі на себе, 
тому що наступні 10 років населення пла-
нети зросте на 1 млрд осіб. Температура 
планети підвищиться на 1,5 градуса, що 
змінить географію виробництва продуктів 
харчування. Україна так само постане перед 
труднощами. Йдеться про посуху й обме-
ження в логістиці. Є розрахунки, що проєкти 
в AgTech дозволять до 30% підвищити 
врожайність з гектара.

Україні потрібно вкладатися не тільки 
у вирощування, а й у переробку продукції. 
Особливо екологічно чистої, яка коштує в 
Європі у 2-5 разів дорожче.

Україна перебуває на перетині кількох 
логістичних коридорів. Маємо будувати 
логістичні потужності та робити інвестиції 
в створення нових виробництв.

Разом з цим йдеться про створення но-
вих робочих місць, а не про поневіряння по 
заробітках на чужині.

Ми не зможемо збільшити економіку, 
не підвищивши продуктивність праці. 
Це зростання продуктивності можли-
ве у разі застосуванні нових технологій: 
робототехніка, безпілотні пристрої, штуч-
ний інтелект і автоматизація всіх процесів, 
IT тощо. Тут важливу роль відіграє дер-
жавна політика стимулювання інвестицій 
та захисту інтелектуальної власності. 
Найважливішим кроком до світлого май-
бутнього є цифровізація України.

Кравець Iрина,  
керуючий партнер CleverAgri,  

член експертного комiтету з розвитку 
сфери штучного iнтелекту Мiнцифри

Covid-19 продемонстрував наскільки 
нестійкими та незахищеними 
виявилися агро-продуктові 
ланцюжки: з одного боку– голодні 
покупці, з іншого –фермери, завалені 
власною продукцією.
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Вчені й інженери Австралії взялися за 
створення систем, які здатні пасти ху-
добу, спостерігати за станом пасовищ 

(перевіряти, чи достатньо трави, і наскільки 
вона якісна, зелена і смачна), виконувати 
іншу роботу. Якщо тварина травмувалося і 
не може йти, робот фіксує подія за допомо-
гою сенсорів і передає дані фермеру.

Роботизація тваринництва дозволяє 
вирішувати не тільки окремі завдання, але 
дозволяють змінити стратегію організації го-
сподарства. Роботи дозволяють підвищити 
загальну економічну ефективність го-
сподарства, зробити працю в цій галузі 
більш цікавим і привабливим для людини. 
Роботизація дозволяє фермеру домагати-
ся більш високих результатів при одночас-
ному скороченні ризиків, які асоційовані з 
"людським фактором".

Найбільшого успіху можна досягти за 
умови комплексної автоматизації з вико-
ристанням роботів. Робота ферми повин-
на управлятися єдиної ІТ-системою, яка 
отримує дані від всіх елементів автоматизо-
ваного господарства і керуючої її активними 
елементами – роботами і іншими пристосу-
ваннями. Збір даних здійснює, наприклад, 
система роботизованого доїння корови – 
при кожному відвідуванні тваринного, си-
стема виробляє не тільки доїння і годування 
тварини, але також проводить комплексний 
аналіз молока, зважування тваринного, пе-
редаючи всі дані в керуючу систему. Дані 
акумулюються в "особовій справі" твари-

ни, дозволяючи вести аналітичну обробку 
зібраної інформації в динаміці.

Інформаційна система служить не 
тільки для збору і обробки зібраної 
інформації, а й для ї ї подання в наочно-
му і зручному для людини форматі. Не 
потрібно аналізувати показники кожної 
корови, людина займається інтегральними 
показниками. Система завжди помітить 
будь-які негативні події або тренди і при-
верне до них увагу власника ферми, після 
чого можна буде заглибитися в дані для 
виявлення фактора, який викликав про-
блему – на рівні стада, групи тварин 

або окремої корови. На базі отриманої 
інформації людина формує управлінські 
рішення. Система доїння як правило 
інтегрована з програмою управління ста-
дом. Це оптимізує витрати управлінських 
зусиль, заощаджує час, управляти госпо-
дарством стає простіше.

ПО для мобільних пристроїв дозволяє 
організувати додатковий інтерфейс зв’язку 
з системою. Завдяки цьому, співробітнику 
ферми, щоб зареєструвати якісь свої 
дії, вже не потрібно йти до "основного 
комп’ютера", він може вводити або отри-
мувати дані зі свого мобільного пристрою.

Роботизація проникає в усі 
сфери нашого життя. В 
першу чергу це стосується 
промисловості, 
сільського господарства, 
космонавтики. Що 
стосується сільського 
господарства, то роботи 
вже вміють перевіряти 
стан садів і навіть 
збирати урожай. Тепер 
роботи навчилися пасти 
худобу і повідомляти 
фермеру про проблеми з 
окремими тваринами.
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Популярні системи роботизації  
тваринництва

Доїльні роботи
Доїльний робот – це роботизована си-

стема, яка забезпечує автоматичне доїння 
корів на фермах з безприв’язного змістом і 
добровільним доїнням. Такі системи дозво-
ляють майже повністю виключити негатив-
ний "людський фактор", а також створити 
оптимальні умови для тварин, що дозволяє, 
як заощадити на фонді оплати праці, так і 
заробити на зростанні надоїв.

Автоматичні системи привернули увагу 
виробників доїльного обладнання в кінці 
1980-х років. Однак розробка принципової 
концепції доїльних роботів ускладнюва-
лася насамперед тим, що, на відміну від 
роботів промислових, що мають справу з 
неживими об’єктами, вони повинні були 
взаємодіяти з живими організмами, яким 
властива варіабельність. Це стало можли-
вим тільки після створення досить чутливих 
сенсорів, аналізаторів і відповідного про-
грамного забезпечення для комп’ютера – 
інтегральної частини автоматичної доїльної 
системи. Крім власне доїння, роботи повинні 
були взяти на себе ще цілий ряд операцій, 
які раніше виконувалися операторами і 
працівниками лабораторій.

Однак подібні машини не вирішують 
проблеми доїння в великих господарствах. 
Оптимальне число тварин, яких може об-
служити однобоксовий робот, в середньо-
му становить 55-70 голів. Навіть самий «ши-
рокозахватний» робот-дояр, що має п’ять 
постів одночасного доїння (від GEA Farm 
Technologies), здатний щодоби обслуговува-
ти стадо, яке налічує не більше 220-250 голів.

Ситуація, що склалася створила ринок 
для появи принципово нового продукту, 
що поєднує плюси роботизованого доїння 
(точність операцій, позбавлення від рути-
ни, кадрова незалежність) і швидкість об-
слуговування великих поголів’їв (одночасне 
доїння більше 200 тварин). Цим продуктом, 
який являє собою комбінацію автоматизо-
ваного доїння і промислового виробництва 
молока, стала так звана роботизована «кару-
сель». Тобто роторна установка, де тварини 
дояться одночасно великими групами, але 
при цьому операції з обробки вимені про-
водяться роботами-маніпуляторами, змон-
тованими на «каруселі».

Автоматизовані системи годування
Технологія роздачі кормів ще більш 

спрощується, якщо кормосховище (силосні, 
сенажні вежі) або бункери-накопичувачі 
готових кормів (наприклад, комбінованих) 
розташовані безпосередньо у тваринниць-
ких приміщень або зблоковані з ними.

В цьому випадку технологічна схема 
виглядає так: завантаження кормів зі схо-
вища на стаціонарні транспортні засоби – 
транспортування вздовж лінії годування 
– дозована видача в годівниці – очищення 
годівниць.

З урахуванням конкретних умов (тип ви-
робничих приміщень і способів утримання 
тварин, типів їх годування) вибирають той чи 
інший варіант технологічної схеми, а також 
засобів механізації роздачі кормів.

Технологія годування базується на ба-
гаторазовому переміщенні такого кор-
мороздавача уздовж стійл, разом з цим 
відбувається видача концентрованих, гру-
бих і інших видів кормів відповідно до надоїв 
і фізіологічним станом кожної лактирующої 
корови.

Робот-просувач кормів
Робот-просувач кормів на кормовому 

столі збільшує пересування корів, знімає 
стрес. Витрати на корми – одна з найбільш 
витратних статтею змісту тваринницького 
господарства. Оптимальний відсоток на-
дою можна отримати шляхом досягнення 
високих показників продуктивності стада 
(вміст жиру і білка на літр молока, висо-
ка тривалість життя, здоров’я тварин). Як 
відомо, часте годування позитивно впливає 
на здоров’я корови, підвищує відсоток на-
дою і якість молока. Корови споживають 
більше грубих кормів, виробництво молока 
збільшується, стадо стає більш миролюбним 
і активним. Висока трудомісткість завжди 
часто є обмежуючим фактором в прагненні 
забезпечити корів свіжим кормом 24 годи-
ни на добу 7 днів на тиждень. Просувачі 
кормів рухає корм до огорожі кормового 
столу так часто, як це необхідно, не турбу-
ючи при цьому корів.

Роботи-прибиральники гною
Необхідно забезпечити тварин достат-

ньою кількістю води і корму хорошої якості, 
а також створити оптимальну, комфортне се-
редовище. Швидка прибирання гною може 
внести великий внесок в цю роботу. Волога 
і гній на щелевій підлозі часто є джерелом 
інфекцій копит. Корови з захворюваннями 
копит дають менше молока, їм важче пе-
ресуватися. Крім того, скупчення вологого 
гною на щелевій підлозі, особливо близько 
стійл, є джерелом забруднення, що знижує 
якість молока. Чистота вимені і стійл для 
відпочинку – основна умова запобігання 
погіршенню якості молока.

Автоматизація птахофабрик
Найбільш важливим параметром, 

що впливає на показники здоров’я 
вирощуваної птиці, є мікроклімат в пташ-
никах.

Особливо важливим є постійний 
моніторинг показників середовища в пташ-
нику, а саме: вологість, температура, рівень 
вмісту вуглекислого газу. 

Контроль за даними показниками 
дозволяє отримувати не тільки продукт 
вищої якості, але і приносить чималу 
економічну вигоду в зв’язку зі знижен-
ням споживаної електроенергії, а також 
зменшить трудовитрати співробітників в 
процесі виробництва.

Найбільш складними серед всіх 
напрямків птахівництва щодо підтримки 
оптимального мікроклімату є бройлерні 
пташники.

Система дозволяє вимірювати необхідні 
параметри з високою точністю, і вчасно 
включати необхідні процеси, які контролю-
ють вологість, температуру і рівень вмісту 
СО2 в повітрі.

23www.provse.kh.ua  e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com  (063) 213-02-08, (097) 936-22-32

AgroLux №3 (28), червень 2020

23

ТЕХНОЛОГІЇ



Ми всі зацікавлені в отриманні 
екологічно чистої продукції. 
Вирощені овочі і фрукти не повинні 
містити нітратів, важких металів, 
які надають згубний вплив на наше 
здоров'я. Вирішити цю проблему 
можна простим способом, 
запозиченим у природи - розводити 
і використовувати для підвищення 
родючості ґрунту одвічних 
трудівників землі - черв'яків, 
продуктом переробки  
яких є біогумус.

Біогумус (вермикомпост, черве-
компост) – це органічне добри-
во для рослин, продукт природної 

переробки гною домашньої худо-
би і харчових відходів технологічними 
черв’яками. Цей вид компосту є одним 
з найефективніших засобів підвищення 
родючості сільськогосподарських ґрунтів, 
а його виробництво досить просте і вимагає 
мінімальних вкладень. При цьому, як вва-
жають багато підприємців, цей вид бізнесу 
характеризується високою рентабельністю 
і швидкою окупністю.

Промислове виробництво біогумусу – 
це єдиний спосіб швидкого відновлення 
величезних площ наших полів, отруєних 
аміачною водою та іншими шкідливими для 
ґрунту хімічними добривами і пестицида-
ми. Однак технології отримання біогумусу 
різні. Як показали експериментальні 
дослідження в багатьох країнах, з тон-
ни органічного сухого матеріалу при 

переробці його хробаками утворюється 
600 кг гумусного органічного добрива, 
що містить 20% гумусу і 65-75% зольно-
го залишку, а інші 400 кг перетворюють-
ся в 100 кг живих черв’яків і мікробів і 
енергію їх життєдіяльності. Однією з го-
ловних біологічних особливостей дощо-
вих черв’яків є наявність в них особливих 
знезаражувальних ферментів.

Внесення біогумусу в ґрунт нормалізує 
розвиток властивих здоровому ґрунті 
мікробних асоціацій. Він перевершує гній 
і компости за вмістом гумусу в 4-8 разів. 
На відміну від гною і компостів біогумус 
не володіє уповільненим дією: рослини 
і насіння рослин дуже чуйні на нього, а 
врожайність вирощених на ньому куль-
тур різко зростає. Під впливом біогумусу 
у рослин прискорюються проходження 
органогенезу, поліпшується обмін речо-
вин, а в результаті формується рання 
продукція і велика величина врожайності. 

Біогумус прискорює розпад пестицидів в 
ґрунті і рослинах, оздоровлює вироблені 
і забруднені ґрунту.

Технологія отримання біогумусу
Ідея бізнесу особливо хороша тим, що 

освоїти технологію отримання біогумусу не 
складе труднощів навіть новачкові.

В цілому, технологія виробництва 
біогумусу виглядає так:

Підготовка субстрату.
У ящики або спеціальні компостери 

поміщається суміш, що складається з гною 
великої рогатої худоби, посліду домашніх 
птахів і харчових відходів. Для поліпшення 
якості поживного субстрату в нього дода-
ють суміш вапна і торфу – в пропорції 20 кг 
на 1 тонну субстрату.

Недостатньо просто насипати землі в 
ящик, заселити черв’яків і чекати їх швид-
кого розмноження. Грунт, в якому вони жи-
вуть, можна розділити на три зони:
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Верхній шар – місце харчування. Бу-
де потрібний ґрунт, збагачений поживни-
ми речовинами і органічними залишками;

Середній шар – простір, де мешкає ос-
новна маса особин;

Нижній шар – найцінніший. Тут нако-
пичуються продукти переробки ґрунту 
і похідні життєдіяльності: біогумус і 
черв’ячний чай.

Закладка черв’яків.
На 1 м2 субстрату закладається, як 

правило, 700-1500 черв’яків. При цьому їх 
потрібно рівномірно розподілити по всій 
поверхні покладеної суміші. Ящики накри-
ваються темним нетканим матеріалом, який 
не пропускає повітря – черв’яки не люблять 
яскравого світла.

Для домашньої верміферми підійдуть 
різні види черв’яків. Найпопулярніші 
різновиди:

Звичайний дощовий черв’як. Місцеві 
черви, добре пристосовані до середови-
ща проживання, використовують через їх 
швидкої адаптації до умов закритої ферми 
в рідному ґрунті. Розмноження почнеться 

швидше. Недолік – життєва активність ниж-
че, ніж у більш міцних «породистих» видів.

Каліфорнійський червоний черв’як (КПЧ). 
Популярний вид. При покупці простеж-
те, щоб особини були рухливими і черво-
ного кольору. Маточне поголів’я має ста-
новити від 1500 особин і більше. На 1 м3 
ґрунту потрібно від 1 до 3 сімей. Швидко 
розмножується, дає якісний біогумус. Чи 
не вимогливий до їжі. Погано переносить 
температуру нижче + 10С.

Черв’як Старатель. Прямий конкурент 
відомого каліфорнійського побратима. Висо-
ка активність, здатність якісно переробляти 
корм, швидкий приріст біомаси відрізняють 
вид Старатель. Добре переносить темпера-
туру від + 9С до + 28С. З 1000 кг субстрату 
вихід біогумусу доходить до 60%.

Технологія виробництва біогумусу в без-
перервному циклі має на увазі постійний до-
гляд за верміфермою. «Грядки» з хробаками 
періодично потрібно рихлити. Робіть це обе-
режно, щоб не погубити особини. Дотримуй-
тесь температурний режим в приміщенні. 
Оптимальна температура повітря від +15 
С... + 25С. Існує вид черв’яків, відмінно розм-

ножуються при температурі + 8С... + 30С.
Черві погано реагую на зниження вологості, 
а тому, в міру необхідності поливайте жи-
вильний субстрат. Використовуйте для цих 
цілей відстояну воду температурою 20-24 
° С. Зрідка додавайте поживний субстрат, 
інакше, черв’якам нічим буде харчуватися.

Збір біогумусу починається, коли 
щільність черв’яків в субстраті почне пе-
ревищувати допустимі межі. Спочатку їх на 
пару днів перестають годувати. Потім звер-
ху насипають поживну суміш, щоб черв’яки 
переповзли сюди. Через пару-трійку днів 
цей верхній шар потрібно обережно зняти. 
Таку процедуру повторюють 3 рази. Части-
на, що залишилася земля – це і є біогумус. 
Він збирається, фасується і відправляється 
на зберігання.

Залежно від того, яке обладнання ви 
придбаєте, можна налагодити виробницт-
во рідкого біогумусу або гранульованої 
продукції. Другий варіант ведення справ 
дозволить значно заощадити при запуску 
бізнесу – собівартість готової продукції бу-
де нижче. До того ж, попит на «сухе» сиро-
вину є завжди.
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