НОУ-ТІЛЛ ДЛЯ ФЕРМЕРА:
МАЛЕНЬКА ПЛОЩА – ВЕЛИКИЙ ЕФЕКТ
У деяких аграріїв склався стереотип, ніби технологія нульового обробітку ґрунту –
прерогатива великих компаній, які можуть собі дозволити виділити частину землі під
експерименти. Журнал «ЗЕРНО» поцікавився у фермерів, котрі 2-4 роки тому перейшли на мінімальні технології у своїх 300-1000-гектарних господарствах, наскільки їх
влаштовують результати роботи. Ось що нам розповіли керівники господарств, розташованих у різних регіонах України:
Олександр Миколайович Іщенко,
ФГ «Омі», Компаніївський р-н,
Кіровоградська обл.

— Наші землі знаходяться у зоні
високої еродованості ґрунтів, і головною метою застосування цієї технології для мене було відновити родючість полів. Цієї мети допомагають
досягти рослинні рештки, які вдається зберігати на полі завдяки новій
технології. Минулого року зернові
довелося сіяти пізно як ніколи – 26
жовтня, по щойно зібраному соняшнику. Це була просто авантюра!
Витрати на сівбу – тільки по 8 літрів
солярки на гектар та вартість насіння. Ні добрив, ні гербіцидів не
вносили. Пшениці «Тріада»
отримали по 18 центнерів з гектара, ячмінь «Метелиця» (його
посіяли 27 жовтня) дав по 25
центнерів. Це на полях, які були
чисто «по нулю» засіяні, без
жодних додаткових операцій.
Ріпак у нас взимку вимерз, тому
навесні ці площі пересіяли «по
нулю» білою гірчицею, теж без жодного кілограма добрив. Внесли навесні тільки пестицид, гербіцид проти
дводольних та інсектицид від блохи...
Гірчиця дала по 8 центнерів. Цього
року я однією сівалкою TDNG-420
засіяв близько 300 гектарів.
Технологія для наших країв нова, і
на нас багато хто поки що дивиться,

як на диваків. Звичайно, з’являються
питання щодо технології роботи сівалки з догляду за посівами. Син-агроном
постійно їздить на семінари і отримує потрібні відповіді. Сусіди недавно теж отримали – дуже промовисту... У нас тут потужна злива днями
пройшла, то їхні поля після жнив розмило нінащо, а вимитий там найцінніший поживний мул принесло прямісінько на наші площі. Де він і залишився, незібрані пожнивні рештки
зупинили.

Михайло Вікторович Войтовик,
ТОВ «Мрія», Білоцерківський р-н,
Київська область

— Нам вдалося виростити пшеницю 2 класу з урожайністю на одному полі 34 ц/га і на двох полях 49 ц/
га. Планували отримати по 60, але
посушлива весна (у травні пройшов
один-однісінький невеликий дощ)
завадила. За таких умов результат
застосування 4,2-метрової сівалки
для ноу-тілл нас влаштовує навіть
не на 99, а на всі 100 відсотків. Все
склалося якнайкраще, тільки з цінами на зерно, дуже сподіваємося, ще
складеться.... А за останні три роки,
відколи купили сівалку для роботи
«по нулю», перед нами відкрилися
всі шляхи до удосконалення технології землеробства. Раніше дуже
дошкуляли постійні поломки плугів,

культиваторів. Тепер ми отримали
не тільки значну економію ресурсів,
але й економію часу на обробітку
ґрунту і на сівбі. Сьогодні тільки 4
серпня, – а в мене вже засіяно 50 гектарів пшениці, сидерати, гірчиця три
дні, як зійшла... Чекаємо обмолоту
сої і посіву озимих, але це буде пізніше. Раніше я навіть припустити не
міг, що у серпні можна відпочити.
Збираюся поїхати у вивільнені дні
по святих місцях.

Олександр Григорович Іванов,
ТОВ «Наїр», Юр’ївський р-н,
Дніпропетровська обл.

— Наші поля дощів цього року
не бачили з квітня, тому на добрий
урожай сподіватися було марно.
Сусідні господарства, де застосовують традиційні технології обробітку
ґрунту під зернові, зазнали значних
збитків через надмірні матеріальнотехнічні витрати на підготовку полів
під сівбу та внесення добрив і засобів захисту. Нам же економний ноутіл дозволяє навіть за нинішніх цін
вийти на невеликий прибуток з урожайністю озимої пшениці на 2-3 центнери нижчою, ніж у сусідів. 420-та
сівалка SEMEATO вже четвертий рік
чудово справляється з 1200-гектарною площею «Наїру». Всі 400 га ярого
ячменю і 600 га озимих, які ми щойно
зібрали, засівала вона одна.

Шановний сільгоспвиробнику!

м. Кіровоград,
вул. 50 років Жовтня , 17,
оф. 8
8 0522 30 41 47,
8 0522 30 41 01,
agromir.tehnika@
yahoo.com

Враховуючи складну економічну ситуацію в аграрному секторі економіки, свідоме заниження закупівельних цін зернотрейдерами, а також тенденції до підвищення ринкових цін, ТОВ «Компанія Агромир»
пропонує Вам схему придбання сівалок для технології ноу-тілл компанії «Семеато» з відстроченням
платежу (на умовах товарного кредиту) до 15 жовтня 2009 р. Як забезпечення по товарному кредиту ми
приймаємо сільськогосподарську продукцію, яка повинна знаходитися на будь-якому сертифікованому
елеваторі України.
У будь-який зручний момент до закінчення розрахунку Ви можете прийняти рішення про реалізацію
заставленої сільгосппродукції за максимально високою ціною, погасивши, таким чином, заборгованість
по товарному кредиту за сівалку.
Також до моменту закінчення терміну кредитування Ви можете провести розрахунок за сівалку грошима і отримати сільськогосподарську продукцію назад.
Для того, щоб повністю забезпечити потребу осінніх польових робіт, ми пропонуємо придбати разом з
сівалкою на умовах товарного кредиту засоби захисту рослин виробництва компанії «Август».
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