
 
  
 
 
 
 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо взяти участь у семінарі-практикумі  

 

«Збирання врожаю у системі No-Till –  
фундамент успіху наступного року». 

Дати проведення:      21-22 серпня 2019 року 
Місце проведення:    с. Майське, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.  

 
Програма семінару-практикуму 

 
Перший день (21.08.19) 

09.00 – 9.30 Реєстрація учасників  

9.30-11.00 

Покривні культуры (сидерати) як альтернативний покрив ґрунту:  
• У чому відмінність сидерата від післяукісної культури (другої культури за сезон)? 
• Як сидерати допомагають ґрунтам? 
• Як включити сидерати до сівозміни?  
• Що більш ефективне: моносидерат чи суміш? 
• Які компоненти слід використовувать для складання сумішей сидератів ? 
• Алелопатія. Як уникнути? 
• Коли сіяти? Коли зупиняти ріст? 
• Як побачити ефективність? 
• Що обрати: зимуючу чи яру суміш? 

 
 

11.00-11.15 Перерва на каву 

11.15 – 12.30 

Технологія No-Till, від збирання до посіву: 
• Вирощування культури починається зі збирання попередника. Навіщо якісно 

розподіляти пожнивні рештки? 
• Збирання врожаю: високий чи низький зріз? Збирання методом очісування.  Якісні 

параметри розподілення соломи та полови.  
• Обладнання комбайну для коректного розподілення соломи та полови. 
• Втрати під час збирання врожаю. 
  

12.30 – 13.30  Обід 

13.30 – 16.30 

Вимоги до посіву: 
• Утворення максимально комфортних умов для насіння.  
• Як досягти параметра однорідності не менш ніж 80% рослин в одній фазі? 
• Що означає «коректне прикочування» посівного ряду? 
• Посів озимого ріпаку у зрізану та очісану стерню.  

  



Другий день (22.08.19) 

09.00 – 12.00 

Техніка для посіву та збирання 
• Яку сівалку обрати?  
• Вимоги до висіваючого органу.  
• Глибина посіву насіння: що важливо врахувати? 
• Якісна заробка насіння, как досягти? 
• Можливість  поєднання операцій. Універсальність посівного комплексу: висів усіх 

культур  сівозміни. 
• Класична жатка та очісуюча, переваги кожної 
• Розподілення рослинних рештків на ширину жатки, навіщо?  
• Розкидач полови: яка небезпека від полови? 

12.00 – 13.00  Обід.  

13.00 – 15.45 • Польова сесія (виїзд в поля). 

15.45 – 16.00 Перерва на каву 
16.00 – 16.30 Підведення підсумків, вручення сертифікатів участників 

 
 
Вартість участі: 2500 гривень (в тому числі ПДВ) за 1 участника. 
 

 
Вартість включає:  

• відвідування усіх заходів семинару-практикуму; 
• матеріали семинару-практикуму; 
• кофе-брейки, обіди; 
• трансфер до місця проведения заходу і назад (Дніпро-Майське-Дніпро). 

 
Після закінчення семинара усі присутні отримують сертифікати учасників заходу. 

 
 
 

Проживання в готелях міста оплачується додатково. Оргкомітет надає послуги бронювання в 
готелях міста. 
 

  
Ми з радістю відповімо на додаткові запитання! 
 
 
 Моб. тел.:      +38-095-504-10-59, Наталя 
 
e-mail:   sideraty@agrosoyuz.com 
 

mailto:sideraty@agrosoyuz.com

