CВІТОВІ ДОСЯГНЕННЯ —
НА УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ
ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
(продовження. Початок у номері за лютий 2007 р.)

М

ета візиту ТОВ «Компанія
Агромир» до Бразилії полягає в
тому, щоб пересвідчитися в ефектив%
ності NO%TILL технології та побачити
весь виробничий цикл випуску сіва%
лок на заводах компанії SEMEATO.
Щодо високих врожаїв за NO%
TILL
технологією.
Компанія
SEMEATO має головне представ%
ництво в м. Пассо Фундо на півдні

Соя посіяна по вівсу за NO
TILL технологією. Бразилія
січень 2007 року.
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Бразилії. Це добре розвинений
сільськогосподарський регіон, де
сконцентровано фактично все вироб%
ництво компанії SEMEATO. Нині в
Бразилії під NO%TILL технологію
відведено 25 млн. га земель — це най%
більший показник у світі. Основні
культури, які тут вирощують, —
кукурудза, соя, ячмінь, пшениця і
ріпак. Середньорічні показники вро%

Розвиток кореневої
системи сої по NO TILL.
Бразилія січень 2007 року.

жайності сільгоспкультур стано%
влять: кукурудза 8 — 9 т/га, соя —
3 т/га, пшениця та ячмінь 4,5%5 т/га.
Середньорічні затрати на сільгоспви%
робництво із розрахунку на 1 га (при
двох урожаях за рік кукурудзи та
сої) становлять: витрати пального
59,4 л/га, внесення азоту — 13,8 кг/га,
фосфору — 9,6 кг/га, калію —
13,6 кг/га.

Кукурудза NO TILL.
Бразилія січень 2007 року.
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Підгрунття таких показників вро%
жайності та витрат полягає в засто%
суванні NO%TILL технології, згідно з
якою крім посіву, внесення ЗЗР і
збору врожаю не доводиться більше
нічого робити. Безперечно це призво%
дить до надзвичайної мінімізації
енергетичних витрат. Мінімізація
внесення добрив полягає в тому що
при цій технології земля відновлює
свої природні показники родючості.
За даними інституту Embrapa (інсти%
тут NO%TILL технології в Бразилії),
за кожні 10 років оранки втрачається
10%15% родючості ґрунту, натомість
за кожні 10 років NO%TILL техноло%
гії родючість ґрунту навпаки підви%
щується на 10%15%.

Кукурудза NO TILL
воскової стиглості.
Бразилія січень 2007 року

Після таких цифр і наочних
результатів у ТОВ «Компанія Агро%
мир» розвіялися сумніви щодо NO%
TILL технології. Навпаки ми переко%
нані, що на українських землях
можна отримувати не гірші врожаї
сільгоспкультур, а навіть кращі, бо
наша земля має кращі властивості
ніж Бразильська.
Потрібно тільки пам'ятати одне:
технологія NO%TILL, як і будь яка
інша, не вибачає помилок. Із нашими
стереотипами і поглядами на агрови%
робництво не можна з головою зану%
рюватися в NO%TILL. Потрібен
послідовний перехід, який склада%
ється з певної послідовності культур
у сівозміні, належного застосування
добрив і засобів захисту рослин.
Тепер щодо питання, яке розгля%
далося минулого разу, чи росте ріпак
за технологією NO%TILL в Україні?
Упевнено відповідаємо: росте, і не
гірше ніж за традиційною техноло%
гією.
Нині в нашому господарстві ТОВ
«Вікторія Агро», що знаходиться в с.
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Озимий ріпак по пшениці на полях
ТОВ "Вікторія Агро"

Каніж Новомиргородського району
Кіровоградської області, посіяно 600
га озимого ріпаку за NO%TILL техно%
логією, попередники — ярий ячмінь
та озима пшениця.
Як бачимо з фотографій, ріпак
почувається дуже добре. Хотілося б
зауважити, що на полях озимого
ріпаку посіяного за технологією NO%
TILL немає засміченості бур'янами.
Чого не скажеш про посіви ріпаку за
традиційною технологією, які надмі%
ру засмічені редькою дикою (свирі%
пою). Також отримання дружніх схо%
дів озимого ріпаку за технологією
NO%TILL більш вірогідне ніж при
традиційній технології, коли при
обробці ми пересушуємо ґрунт і чека%
ємо на опади, які в період посіву ози%
мого ріпаку є малоймовірними у
більшості регіонів України.
На сьогоднішній день ТОВ «Ком%
панія Агромир» створила центр під%
тримки технології NO%TILL в Украї%
ні. Маючи власний досвід та підтрим%
ку бразильських вчених щодо
технології NO%TILL, ми спроможні
допомагати господарствам, які цікав%
ляться цією технологією ведення
сільського господарства, правильним

Озимий ріпак по ячменю на полях
ТОВ "Вікторія Агро"

підбором і придбанням відповідної
техніки, складанням плану сівозмін,
застосуванням добрив і засобів захи%
сту рослин та вирішенням інших
питань щодо впровадження NO%
TILL технології. Аби ви також могли
пересвідчитися в перевагах техноло%
гії NO%TILL, ми пропонуємо відвіда%
ти наше господарство ТОВ «Вікторія
Агро», де можна побачити на власні
очі сільгоспкультури, посіяні за NO%
TILL технологією, та NO%TILL техні%
ку для посіву від компанії
SEMEATO. За необхідною інформа%
цією звертайтесь за наведеними
нижче координатами.

Сівалка нового покоління 100 %
NO TILL серії TDNG
від компанії SEMEATO
в ТОВ «Вікторія Агро»

Пропозиція
Запрошуємо на роботу без зміни місця проживання людей
небайдужих до сільського господарства, що прагнуть стабіль4
них заробітків, кар'єрного росту та здатних постійно вчитися.

Email: Belousnotill@agrotehnika.info
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