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ПОЛУЧАЙТЕ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ УРОЖАИ

Р

В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ И НЕДОСТАТКА УДОБРЕНИЙ ЗА СЧЕТ
УНИКАЛЬНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Двадцать пять лет ФХ «Бор» интенсивно ведёт селекцию озимой
мягкой пшеницы. Годовая ротация
генофонда за счет объёмного селекционного питомника составляет в
среднем 250 сортов (линий, популяций) и только 0,06% сортов попадает в государственное сортоиспытание. Это ничтожно малое количество, но в результате все сорта являются исключительно разными по
технологическому назначению.
Особенно следует отметить сорта пятого поколения, которые
впервые были созданы в ФХ «Бор».
Сорта пятого поколения имеют
двойную физиологию – то есть имеют свойства как озимых, так и яровых пшениц. Эти свойства регулируются световым днём. Что это
даёт? В осенний период при посеве они развиваются быстрее других озимых сортов и быстро накапливают высокий процент сахаров.
Зимой сорта пятого поколения являются жестко озимыми. Они впадают в анабиоз (не перерастают и
не расходуют накопленные сахара и питание почвы), не провоцируются скачками температур. Весной, примерно с 22 марта, при соответствующих температурах, быстро уходят в рост, снова обгоняя
другие озимые сорта в развитии.
Выколашиваются в условиях Одесской области 5-10 мая. Благодаря
майскому наливу зерна, сорта пятого поколения уходят от летней почвенной и воздушной засухи, обеспечивая высокий урожай. Они открыли новые горизонты в классической селекции. Сорта пятого поколения по своей природе, как правило, монопласты.

Первый сорт – ШЕСТОПАЛОВКА сломал догму о низкой урожайности ультраскороспелых сортов. Зафиксированная наивысшая урожайность сорта – 137,5 ц/га в Одесской области.
Сорт за годы производства показал себя как самый надежный
и выносливый.
Второй сорт – ШПАЛОВКА достиг вершины пластичности.
Как правило, сорта имеют конкретную форму и плотность колоса, Шпаловка же в разных условиях выращивания может формировать любую форму и плотность, что делает её более урожайной,
чем Шестопаловка.
Третий сорт – МАГИСТРАЛЬ стал самым конкурентным,
можно сказать, агрессивным к примесям других сортов и бурьянам. И главная особенность: за счёт скороспелости и быстрого
нарастания биомассы можно переносить сроки посева на более
позднее время.
Четвертый сорт – СТАЛЕВА имеет мощный колос, способный формировать два колоска на одном уступе колосового стержня (внутренний колосок – 5 зёрен, внешний – 3 зерновки),
а также более ста зерновок в одном колосе.
Пятый сорт – ШЕСТИЗЁРНАЯ в нормальных условиях выращивания способен формировать шесть крупных полноценных зерновок в одном колоске, не уменьшая при этом массы 1000 семян.
Все эти признаки говорят о более высокой продуктивности
сортов пятого поколения над сортами третьего и четвертого поколения независимо от технологической принадлежности.
Кроме сортов пятого поколения, ФХ «Бор» имеет передовые
достижения в создании сортов-аскетов. Ярким примером является сорт Тайра. Этот сорт можно сеять там, где пшеницы вовсе не сеют (засушливый климат, бедные почвы и т. д.) Несмотря на аскетический характер, районированный в 2018 году
сорт Тайра показал лучший урожай в государственном сортоиспытании – 114,7 ц/га.
Также представлены новинки: МАГНИТКА – сорт универсального типа, который имеет не только более высокую урожайность,
чем родительский сорт Шестопаловка, но и более зимостойкий.
А также новый безостый сорт – ШАХОВКА, который приобрел
повышенную устойчивость к полеганию и болезням.
Мы все несём очень большие затраты на производство,
удобрения и средства защиты, поэтому прежде всего нужно убедиться, что Вы используете качественный и надёжный посевной материал, который обеспечит стабильно высокие урожаи в условиях степной засухи и окупит затраты.
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Інсектицидні димові
генератори
Виробництво: Великобританія, Octavius Hunt
Актеллік (д.р. піріміфос-метил 22,5%)
– інсектицид широкого спектру дії.
Сфера використання: обробка порожніх
зерносховищ, складів, контейнерів та фургонів,
які служать для перевезення та зберігання зерна
та харчових продуктів. 1 генератор діє на 570 м3.
Пірімор (д.р. пірімікарб 10%) –
інсектицид для боротьби з тлею у теплицях.
Використовується у тепличному садоводстві
та городництві, вирощуванні декоративних
рослин. Не впливає на корисних комах.
1 генератор діє на 700 м3.
Біодим для теплиць
(на основі ефірних олій, в тому числі часнику).
Призначений для відлякування комах та
посилення захисних властивостей рослин.

Переваги димових генераторів
■Н
 изька вартість обробки метру квадратного
■М
 ожливість обробки важкодоступних місць
■Н
 е потрібне спецобладнання, швидка дія.

Дистриб‘ютор в Україні
ТОВ ФІРМА «Спецтехнологія»

sales@rodent.com.ua
www.rodent.com.ua
тел./факс: +38 (044) 483 31 71, +38 (044) 483 32 72
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ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
З ІННОВАЦІЙНИМ ПРЕПАРАТОМ
РИЗОБАКТ ГУМІФІКАТОР
Сьогодні передові аграрії все більше уваги почали приділяти деструкторам органічних
решток. Нині на ринку України їх велике різноманіття. Вважається, що для ефективної
роботи деструкторів стерні насамперед потрібні волога, відповідна температура, рівномірно
подрібнені рослинні рештки й обов’язково азотні добрива. Але прогрес не стоїть на місці,
на ринку з’являються нові продукти, більш інноваційні…

Олег Дубина
агроном, провідний експерт
компанії «Родоніт»
 067 384 57 80

Компанія «Родоніт» пропонує вам інноваційну технологію,
яка пришвидшує деструкцію й трансформацію (гуміфікацію) рослинних решток сільгоспкультур до гумусоподібних
речовин без застосування мінеральних азотних добрив.
Технологія полягає в обприскуванні рослинних решток
різних культур препаратом Ризобакт СП Гуміфікатор, який
містить у своєму складі поживне середовище, що активізує
діяльність мікроорганізмів – целюлозо- та лігнінрозкладаючих й азотфіксуючих бактерій.
Цей агрозахід дозволяє розкласти від 1 до 4 т/га сухих
рослинних решток, а інші зробить ламкими за найменшого
механічного впливу. Чим більше подрібнені рослинні рештки, тим швидше відбувається процес їх розкладання. Патогенна мікрофлора, зокрема цвілеві гриби – основні джерела
мікотоксинів, буде пригнічена внаслідок розвитку на рештках корисних мікроорганізмів.
Застосовуючи Ризобакт СП Гуміфікатор, ви зможете:
■ поліпшити фітосанітарний стан ґрунту. Мікроміцети
Penicillium spp., що входять до складу препарату, здатні
виробляти природні речовини, що перешкоджають розмноженню патогенних мікроорганізмів;
■ отримати безкоштовне високогуматизоване органічне добриво. Завдяки цій технології відбувається перетворення
недоступних форм елементів живлення на доступні й утворюється 0,5-3 т/га високогуматизованого органічного добрива (залежно від культури та маси рослинних решток);
■ забезпечити якісне розкладання пожнивних решток без
азотних добрив. Ця технологія дозволяє зробити їх ламкими за найменшого механічного впливу та за 4-6 місяців,
не застосовуючи азотні добрива, розкласти 4 т/га і більше
соломи. Джерело азоту – природна фіксація атмосферного
азоту мікроорганізмами-азотфіксаторами, що входять до
складу препарату Ризобакт СП Гуміфікатор, а також під
його дією відбувається активізація в ґрунті вільноживучих
азотфіксуючих бактерій.
Технологія гуміфікації з препаратом Ризобакт Гуміфікатор
є найбільш економічно вигідною, ефективною та екологічною
з усіх наявних технологій роботи з рослинними рештками.
ПОРІВНЯЛЬНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЙ РОЗКЛАДАННЯ
РОСЛИННИХ РЕШТОК
Назва технології
Елементи технології
Азотні добрива від, кг/га
Витрати коштів на азотні
добрива, грн/га
Деструктори,
Гуміфікатор, л/га
Витрати коштів
на деструктори та
Гуміфікатор, грн/га
Загальні витрати на
технологію, грн/га

Р

Типова
технологія

Біологізована
технологія

Мінеральні
добрива
КАС 80 кг/га

Мін. добрива
+ Деструктор
КАС 30 кг/га

Біотехнологія
гуміфікації
рослинних решток
Ризобакт СП
Гуміфікатор
КАС 0 кг/га

від 560

від 210

0

0

від 1,5 до 3,0
л/га

від 1,5 до 3,0 л/га

0

від 270 грн/га

від 330 грн/га

від
560 грн/га

від 480 грн/га

від 330 грн/га

Препарат Ризобакт Гуміфікатор в дії (коріння й стебла
соняшника повністю вкриті міцелієм гриба Penicillium)
Порівнявши традиційні та інноваційну технології гуміфікації рослинних решток, ви економите від 150 грн на кожному гектарі, а ще й отримуєте додатковий бонус від застосування саме препарату Ризобакт Гуміфікатор.
Додатковий бонус від застосування
технології гуміфікація рослинних решток
Елементи технології

Мінеральні
добрива

Мін. добрива
+ Деструктор

Ризобакт СП
Гуміфікатор

Надходить вуглецю
2-3%
15-20%
80-90%
в ґрунт, %
Додаткова азотфіксація,
Немає
2-5 кг/га
150-250 кг/га
N2 кг/га
Підвищення урожайності
в середньому
в середньому
наступної культури
0
1,5 ц/га
3,0 ц/га
сівозміни, %
Прибуток від підвищення
урожайності наступної
0,00
1020,00 ⃰
2040,00 ⃰
культури сівозміни,
грн/га
* прибуток розраховано (пшениця озима, ціна 6800 грн/т)

Якщо є брак вологи, то рекомендуємо додатково разом із
Ризобактом СП Гуміфікатором внести наш гідрогелевий продукт Гідролип, що забезпечить збереження атмосферної вологи для ефективної роботи целюлозо- і лігнінрозкладаючих,
азотфіксуючих й інших корисних ризосферних бактерій.
Не слід забувати, що важливою особливістю технології
гуміфікації рослинних решток є те, що вона має післядію.
Впродовж кількох років мікрофлора ґрунту, що розмножилася й активізувалася, і далі відновлюватиме структуру ґрунту
й сприятиме підвищенню врожайності наступних культур.

Впроваджуйте інноваційні технології!

ПОТУРБУЙТЕСЬ ПРО РОДЮЧІСТЬ ВАШИХ ГРУНТІВ – ЗАСТОСОВУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЮ
ГУМІФІКАЦІЇ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК З ПРЕПАРАТОМ « РИЗОБАКТ СП ГУМІФІКАТОР »!

067 402 44 14
www.rodonit.ua
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Європейська технологія

відгодівлі тварин в Україні
Завкафедри генетики та розведення ХДАУ, д. с.-г. н., професор Нежлукченко Т.І.
Директор Наукового Центру АІНУ, д. ф., к. с.-г. н, академік АІНУ Соляник М.Б.

Науковий центр Академії інженерних наук України інформує
фермерів, тваринників та бажаючих займатися тваринництвом, що
в Україні закінчилися багаторічні
випробування однієї з найкращих
технологій відгодівлі свиней, телят
та ВРХ гомогенним ферментованим кормом. Ця технологія охопила сьогодні Європу та світ. Дослідження проводили: Інститут свинарства ім. Квасницького, м. Полтава, Інститут тваринництва «Асканія-Нова», Науково-дослідний інститут ім. Погорілого, м. Київ, Херсонський державний аграрний університет, інститут «Landsudvalget
fom Svine», Данія. Так Німеччина,
Франція, Голландія, Данія та інші
держави до 70% успішно освоїли
нашу технологію і використовують
в своїх господарствах.
Ця технологія в Європі значно
зменшила захворювання свиней в
тому числі на АЧС. В Україні з 2002
року успішно завершились дослідження та практичні випробування кормоагрегатів Мрія, які забезпечили цю технологію, розроблені рекомендації раціонів по годівлі різновікових груп свиней, телят
та ВРХ, а головне – розроблена серія кормоприготувальних агрегатів
нового покоління для відгодівлі тварин, які готують гомогенні ферментовані корми високої калорійності та засвоєння. Так при відгодівлі значно зменшується вихід гною
до 40% у свиней і до 25% у телят та
ВРХ, а це говорить про високе засвоєння корму тваринами, а відповідно – і значну економію кормів.
Крім того кормоагрегати займають
мало місця, до 2 м2, встановлюються на фермі поряд з тваринами, що
значно зменшує транспортні витрати. а також ціну корму.
Крім того, готують корм на місці (у фермі). Ви можете змінювати раціон кормів під будь-яку вікову групу тварин, а враховуючи
високу калорійність ферментованих кормів, значно до 50% зменшуються всі премікси та інші до-
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5-7%
ЗНИЖКА

ПРИ ПРИДБАННІ
АГРЕГАТУ
Знижка діє тільки
на території
України

Кормоагрегати АКГСМ «Мрія»
бавки. Крім того, в готовий ферментований корм ви можете добавляти будь-які коренеклубнеплоди, огородину та залишки виробництва: мелясу, макуху, крупи та
інші продукти.
Кормоагрегати
випускаються
будь-якої потужності для відгодівлі
від 10, 20, 40, 100, 200, 300 і 1000
голів 220В та 380В.
При приготуванні ферментованих кормів агрегат виконує п’ять
технологічних операцій.
1. Подрібнює зернові до потрібної
фіксованої фракції, яка найкраще засвоюється кишковим трактом тварин (що роблять тільки
кормоагрегати «Мрія»).
2. Підвищує температуру корму.
3. Ферментує корм.
4. Перемішує до гомогенного стану, регулює кислотність корму
Рн-4.5 од.
5. Видає корм на одному електродвигуні зниженої потужності,
що економить електроенергію
до 50% в порівнянні з приготуванням сухих та екструдованих
кормів.

Обслуговується однією людиною, скорочує термін відгодівлі,
підвищуючи
середньодобову вагу тварин від 900 г до 1050
г в деякі періоди. В цілому скорочує основні витрати до 40%, а це
рентабельність.
Окупність агрегатів малих потужностей – від трьох місяців, великих – від 10 до 15 днів, враховуючи приріст поголів’я. Гарантія 1
рік, працює 10 років до капремонту. Враховуючи корми та технологію відгодівлі при іспитах м’яса,
бульйону – його чистота та екологічність була вищою, а значить, і
ціна.
Науковий Центр АІНУ при
продажу кормоагрегатів видає покупцю: інструкцію, гарантійний талон, технологію
відгодівлі, раціони по кормах
для різновікових груп та рекомендації по роботі та обслуговуванню агрегату. Виконує доставку перевізниками в будь-яку точку України.

За довідками та роз’ясненнями звертатись до відділу маркетингу Наукового Центру:
Херсонська область, м. Нова Каховка, тел.: (050) 848-50-68, (098) 346-35-22
Наш офіційний сайт: www.agrokorm.info
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ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в Украине

на любые виды ангаров, любой сложности

МЫ СТРОИМ:

Р

АНГАРЫ, СКЛАДЫ, ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, НАВЕСЫ.
БЫСТРОМОНТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АНГАРОВ:
■ Высокий уровень герметичности, что обеспечивает стопроцентную сухость и сохранность вашего товара при любых погодных условиях.
■ Ангары по вашим размерам, любой конфигурации и формы, утепленные, холодные, высокие, низкие – на ваш выбор.
■ Скорость монтажа по европейским стандартам – 1000 кв.м. за 30 дней.
■ В зернохранилищах предусматривается естественная вентиляция для
проветривания зерна, благодаря чему зерно не преет и остается сухим.
■ Наши зерносклады имеют высокую прочность. Это позволяет хранить
зерно, опирая его на стену, благодаря чему экономится площадь в ангаре.
■ Жесткие и надежные металлоконструкции позволяют подвешивать
подъемные механизмы для ремонта агротехники.
■ Зернохранилища строятся с учетом удобного въезда и хранения крупногабаритной техники. В арочных и шатровых ангарах есть возможность
установки боковых ворот. Раздвижные и распашные ворота.
Тентовые ангары

Прямостенные ангары

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
● ПОЛИМЕРНЫЕ ● НЕПЫЛЯЩИЕ

от
200 грн
за кв.м

Прочность пола выдерживает
давление автомобилей 50-100 т,
не портясь, не трескаясь

■ Полезная высота зернохранилищ – от 6 метров и выше, что позволяет
загружать и выгружать зерно внутри сооружения и применять зернометы.
■ Наши ангары имеют высокий запас прочности, т.к. каркас ангара рассчитан по всем нормам ветровых и снеговых нагрузок. Европейский профлист выдерживает до 600 кг/м2, а его срок службы свыше 30 лет.
■ Все наши ангары можно ставить без фундамента – на жесткую поверхность, что позволяет оформить здание как временное сооружение. Это
избавит вас от длительного и дорогостоящего сбора документов.
■ Металлоконструкция покрашена и защищена антикоррозийным покрытием, благодаря чему прослужит не один десяток лет.
■ Мы строим ТЕНТОВЫЕ – светопропускаемые ангары, что позволит вам
значительно экономить электроэнергию. Эти конструкции быстры
в монтаже и имеют изящный вид.
■ Оплата производится по этапам и в удобной для вас форме.
Шатровые ангары

Навесы, зернотоки

Отзывы наших клиентов:

«Прежде чем заказывать, посмотрели готовый объект. Все четко, продуманно, качественно
и красиво. По доступной цене. Теперь и мы заказали». (Семья фермеров, Кировоград).
«Нашел рекламу в журнале. Заказал. Всё устроило. Качество, нет щелей и задуваний
снега, все герметично. Бригада отличная, цены хорошие. Заказал уже 2 ангара».
(Ф. Х., учредитель, Первомайск).
«Заказала через интернет тентовый конный манеж. Арочной формы. Цена устроила.
Очень довольна. Все как надо, практично, удобно. Спасибо! Теперь рекомендую друзьям».
(Борисполь, ипподром).
«Порекомендовали компанию «Оскар» мои друзья – крупная агрофирма. Сам приехал,
посмотрел, убедился в качестве и надежности. Теперь стал клиентом компании».
(Руководитель, Бердянск).
«Компанию «Оскар» нашел в журнале для аграриев. Все устроило. Построили два
объекта для техники, у меня претензий нет. Цена отличная! Сейчас строим уже третий
очень большой ангар под овощехранилище».
(Руководитель, Николаев).
«Был сильный ураган в Одессе. Даже деревья летали. Но ангары от компании «Оскар» стоят
как вкопанные. Все качественно. Надежно. Цена самая лучшая. Обращаюсь второй раз».
(Учредитель, Одесса).

Звоните нам прямо сейчас!

Телефоны: (050) 771-99-82, (097) 77-02-657 e-mail: infoangar2008@gmail.com www.oskarmetal.com

После вашего обращения – наш специалист может к вам приехать в течение двух дней для детального замера и уточнения всех ваших пожеланий.
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ПРИМНОЖИМО ЯКІСНІ
ЗДОБУТКИ РАЗОМ!

- 10%

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 5.4

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 3.6

Культиватори суцільного
обробітку КС BELLOTA

Коток-подрібнювач
АРСЕНАЛ КПУ-6

Борони навісні дискові
АРСЕНАЛ БНД-2.4

Сівалка пневматична
універсальна АРСЕНАЛ СПУ-8

Борони ротаційні
навісні АРСЕНАЛ БРН-6

Борони гідравлічні
зубові АРСЕНАЛ БГЗ-14

Розкидач добрив
АРСЕНАЛ РД-1000

ГАРАНТІЯ
Ящик
зернотуковий
АРСЕНАЛ 3.6/ 5.4

Грунтовий розрихлювач
АРСЕНАЛ ГР-1.5

м. Кропивницький
вул. В. Пермська, 11/2, офіс 6
e-mail: admintime@ukr.net
сайт: ttime.com.ua

2,5 роки
(067)
(067)
(067)
(096)
(067)

261
520
520
644
350

46
89
05
33
89

26
99
99
99
99

на техніку розповсюджуЄться

програма держкомпенсації
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ!
ДОСТАВКА ТЕХНІКИ У ГОСПОДАРСТВО БЕЗКОШТОВНА!
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРВІСНОГО ТА ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ!

АКЦІЯ НА ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ. ПРИДБАЙТЕ ТЕХНІКУ ЗАВЧАСНО!

техніка

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів
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Маленька машина з великими можливостями УМС -170, 200, 240

Р

ШТРАФ!!!
Або як не втрачати від 3 тис. грн. з га +

на
жав ія
Дер енсац
п
ком

УМС
ШТРАФ

25%

Подрібнювач валків соломи

ранніх зернових культур, післяжнивних решток гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його цілодобово.
 Система подрібнювача: рівні ножі та протиножі
 Низька витрата палива
 О берти ротора – 3000 об./хв.

А на л о гів на р и нку У к р а ї н и немає
подрібнювач рослинних
решток Мульчер
а
авн ція
ПРР 280
ж
р
е
а

Д енс
п
ком

25%

6 років успішної роботи в Україні

 Посилені
підшипники
ротора
в масляній
ванні
 Автоматичний
натяжник ременів
 О берти ротора
– 2250 об./хв.

Професійно подрібнює рослинні рештки кукурудзи, соняшнику, стерню зернових та інших рослинних залишків
після збирання врожаю, високої трави і чагарників на необроблюваних землях.

Подрібнювач рослинних
решток ПРР-200

на
жав ія
Дер енсац
п
ком
%

25

Технічні характеристики
Ш
 ирина захвату від 120 до 250 см
Д
 іаметр дерев до 40 см
Д
 ля тракторів від 80 до 500 к.с.
М
 ожливість заглиблення від 7 до 40 см
Призначення
 З нищення чагарників і дерев на c/г полях.
 З нищення пеньків та коріння, лісополос, садів тощо.
О
 чищення узбіч від кущів і дерев.

 Загальна вага – 438 кг
 Молотки/ножі, шт. – 32/64
 В ага молотка – 0.8 кг
 Оберти ротора – 2450 об./хв.

Призначений для роботи на малих та середніх сільгосп
площах з подрібнення вертикальних пожнивних решток
після збирання врожаю, а також для подрібнення трави,
чагарників та гілок діаметром до 3 см.

дощувачі (СПРИНКЛЕРи)
ДЛЯ ПОЛИВУ ПОЛІВ

Лісові подрібнювачі (Іспанія)

Підбирач-подрібнювач
ВАЛКІВ (імпорт)

Використовується для підбирання та
одночасного подрібнення пожнивних решток
після збирання врожаю і завантаження
подрібненої маси в причіп.

Дощувальні машина
барабанного типу (Італія)

Технічні характеристики
Р
 адіус поливу від 18 до 106 м
Р
 обочий тиск від 1,5 до 11 атм.
О
 б’єм подачі води
від 80 до 4050 л/хв.
* Встановлюються на тринозі

Широкозахватний подрібнювач пожнивних залишків
кукурудзи, соняшнику CUNEO P 920 (Італія)

Технічні характеристики
Д
 іаметр труби від 40 до 140 мм
Д
 овжина труби від 100 до 850 м
Т
 иск води від 4 до 12 атм.

СУПЕРЦіНА:
25 000 євро з ПДВ

Подрібнювач однаково бездоганно обробляє площі з рослинністю від трави до чагарників
діаметром до 5 см. Даний мульчер агрегатується з трактором на задній навісний механізм.
 Робоча ширина захвата – 9.2 м
 Необхідна потужність трактора – 300-350 к.с.

Виробник МПП «Либідь»

(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

(067) 545-62-83
(0542) 787-900(903)

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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Струйный сепаратор
Фадеева (ССФ-10)
Р

Друзья, в ближайшее время рынок зерноочищающей
техники пополнится ещё одной «воздушной» зерносепарирующей машиной ССФ-10 (Струйный сепаратор Фадеева).
Запатентована эта машина еще в 2008 году.
Но на рынок я её не выводил, пожалуй, по той причине, что такого типа машину, разработанную изобретателем В.С. Сухиным, его дочь Чернобай Ирина успешно презентовала на рынке (линейка машин «Аэромех»). И эти машины уже работают во многих странах.
Однако необходимость ответить на неоднократные
просьбы фермеров разработать для них небольшую семенную линию с сохранением щадящей пофракционной технологии производства СИЛЬНЫХ СЕМЯН, по аналогии с
теми большими заводами, которые мы производим (работают уже в восьми странах) предопределила мое решение.
Поскольку моя научная специализация – газовая динамика, и многолетний опыт исследователя процессов
применительно к проточной части реактивных двигателей (Начальник отраслевой лаборатории газовой динамики, Казанский авиационный институт и адъюнктура Академии им. Н.Е. Жуковского), то понимание процессов смешения газовых струй и взаимодействия вязкой жидкости
(воздух) с твердой стенкой – существенная часть моего понимания проблемы.
Сразу маленькая придирка к терминологии. Аэродинамический сепаратор – термин некорректный по той
причине, что аэродинамика – это взаимодействие потока воздуха в неограниченном пространстве с твердым телом (аэродинамика крыла самолета и т.п.). Все процессы в ограниченном пространстве – это газовая динамика. Хотя термин «Аэросепаратор» – более приемлем, если
под словом аэро предполагать среду – воздух. Но это замечание можно отнести к придирке, на которую могут
сказать: – Не умничай.
Основные задачи, которые я ставил перед собой при
разработке струйного сепаратора ССФ-10, следующие:
Первая. Создать поток воздуха, выровненный как по
масштабам турбулентности, так и по равномерности эпюры скорости. Необходимо, чтобы на семянку в процессе
её падения в гравитационном поле Земли, воздействовал
сносящий поток воздуха, неизменный по силе и вектору
на всей траектории падения семянки, как в начале процесса падения, так и в конце его.
Такой поток проще создать на всасывании в вентилятор с установкой хонейкомба в блок сепарации для переформирования случайных масштабов турбулентности в
заданный масштаб, определяемый размером каналов хонейкомба. Кроме этого, объёмная эпюра скорости на выходе из хонейкомба (т.е. на входе потока воздуха в блок
сепарации) должна быть, как говорят в газовой динамике,
плоская. То есть скорости потока в каждой точке канала
должны быть равны.
Вторая. Конструкция сепаратора должна обеспечивать:
а) очистку вороха от легковитаемого сора;
б) сепарацию семян по плотности (натура, масса
1000 шт. семян) предварительно строго откалиброванных
по размеру и по форме на решетах новой геометрии.
Третья. Энергоэкономичность, которая достигается за
счёт замкнутой циркуляции воздуха, что в режиме сепарации, примерно, вдвое снижает энергозатраты.
Четвертая. Стабильность работы на установленном режиме. Достигается это равномерной подачей зерна в приёмное устройство сепаратора за счёт сенсорной связи положения регулятора расхода зерна, поступающего в норию, и уровня зерна в приёмном устройстве
сепаратора.
Пятая. Удобство эксплуатации. Возможность визуального наблюдения процесса очистки или сепарации при
возможности монотонно изменять режим (скорость потока
воздуха) при помощи частотного преобразователя, управляющего режимом работы вентилятора и изменением положения заслонок.
Именно этим требованиям отвечает струйный сепаратор ССФ-10.
Струйный сепаратор (ССФ-10) работает следующим
образом.

Рис. 1.

Рис. 2.
Схема
движения воздуха,
имеющего
вихревую структуру
через хонейкомб
Поток воздуха замкнутый. Вентилятор (1) подает воздух
в каналы подвода к ресиверу (2) В ресивере скорость воздуха снижается для выравнивания его параметров перед
хонейкомбом (4), в котором происходит переформирование
масштабов турбулентности из случайных и разных в ресивере в строго упорядоченные на входе в блок сепарации.
Переформирование происходит в пяти тысячах одинаковых каналах прямоугольного сечения, длина которых
равна 15 калибрам, как и требуется для полного выравнивания потока (рис. 2).
Кроме того, в струйном сепараторе ССФ-10 вентилятор
установлен так, что воздух в блоке сепарации, после выравнивания его структуры, движется равномерно по той
причине, что всасывается рабочим колесом вентилятора,
а не выдувается в виде отдельных струй. Таким образом,
в выровненный потенциальный поток воздуха ссыпается
ровным слоем зерно, равномерно распределенное по ширине блока сепарации. Приёмное устройство (5) позволяет
регулировать расход зерна.
Сносящий поток воздуха, воздействуя на зерно, сносит его по ходу своего движения. Поскольку зерно откалибровано по размеру и по форме, то поток воздуха воздействует на зерна с одинаковой силой. Поэтому различие
траекторий падения зёрен обусловлено только разницей в
удельном весе (плотности), за счёт чего они и распределяются по пяти приёмным бункерам соответствующим образом. Наиболее легковесные зерна отражаются специальным устройством (6) и попадают в пятый по счету бункер.
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Регулирование режимов работы машины осуществляется за счёт:
● изменения скорости потока воздуха путем регулирования
частоты оборотов вентилятора частотным преобразователем, что, кроме точности регулирования, снижает потребление энергии;
● изменения положения поворотных заслонок (7) с целью
требуемого распределения зерна по бункерам.
В режиме сепарации машина работает по замкнутому
циклу – без обмена воздухом с окружающей средой.
В режиме очистки вороха от легковитаемого растительного сора и тяжелых случайных включений струйный сепаратор используется в разомкнутом режиме воздушного потока (Рис. 4). При этом передняя стенка (крышка) ресивера (2) снимается, канал циркуляции за вентилятором перекрывается, и воздух, всасываемый из окружающего пространства, пронизывает падающий поток зерна и выносит
легковитаемый сор и пыль в активный циклон, установленный за вентилятором.
Таким образом, мини линия для производства Сильных Семян блочно выглядит так:

Рис. 3.

1и3–щ
 адящие (тихоходные, не травмирующие зерно)
нории НФ-10.
2 – очищающе-калибрующая машина (ОКМФ) Компакт.
4 – струйный сепаратор ССФ-10.
Испытания показали, что такая семенная мини-линия
отвечает поставленной задаче.
Леонид Фадеев, кандидат технических наук,
доцент, директор ООО «Завод «Фадеев Агро»

Рис. 4.
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Високопродуктивні зерновентилятори
Високопродуктивний зерновентилятор – це перший помічник в питанні зберігання зерна. Якщо Ви
дійсно хочете, щоб Ваше зерно лежало до тих пір – поки не настав час вигідно його продати –
вентилюйте зерно ВИСОКОПРОДУКТИВНИМИ ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРАМИ, які ми Вам
пропонуємо. Наші зерновентилятори потужні та могутні. Рятують зерно навіть тоді, коли вже
господарі в розпачі і думають вивозити на фураж. Але далекоглядні господарі використовують
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ для профілактики.

Переваги:
1. Висока якість.
2. Зручність експлуатації.
3. Вага (реальна вага 34 кг
з вентилятором).

4. Реальна продуктивність
в роботі (а не на папері
та на словах).

6. Два режими роботи
(нагнітаннявсмоктування).

5. Матеріал – оцинкована
сталь (довговічне антикорозійне виконання).

7. Пульт керування
в комплекті.

Не всі зерновентилятори дають ефект та результат. Ми це давно знаємо. А от деякі сільгосптоваровиробники тільки починають це розуміти. Недавно заїхав за кабелем живлення постійний замовник,
придбав два гаражних «самоклепи». Каже, що гроші заплатив – тепер не знає що з цими «самоклепами»
робити – працювати ними неможливо (від себе додам, що і ефекту там нуль цілих, щось десятих).
Каже, що по телефону розхвалили і він думав, що зерновентилятори такі ж, як у нас.
Купив трішки дешевше – назад не беруть, спишу по підприємству. (Як не сумно ☹)
Не всі зерновентилятори однакові! Не всі зерновентилятори дають бажаний результат. Наші клієнти
від дрібних фермерів до працівників великих елеваторів – усі задоволені результатами роботи!

Задовольнимо потреби вентиляції зерна від малого до великого господарства.
Дякуємо за довіру нашим клієнтам! Ми і на далі Вас не підведемо!

Перемішувачі зерна
Технології зберігання зерна з кожним роком стають
все більш новішими. Але те, що у нас нове – наприклад
в Німеччині чи Америці вже використовують не один рік,
а можливо, і не десятиліття.
До нас пристрої для перемішування зерна прийшли років
п’ять тому. Але були свої недоліки. Або вага зависока,
або форма майже квадратна (що не дає змогу самостійно
переміщуватись по зерну. При бажанні можна, звичайно,
і штовхати).
Ми пропонуємо перемішувачі зерна, які Ви можете
закомплектувати шнеками 2 м, 3 м, 4 м
(глибина перемішування).
Перемішувач зерна підіймає нижні шари зерна
в діаметрі 80-90 см, при цьому самостійно пересувається
по насипу зерна, має зручну систему керування.
Для обслуговування необхідний всього один оператор.

ГЕНЕРАТОРИ

шнеки 2 м, 3 м 4 м

ТЕРМОШТАНГИ ПРОБОВІДБІРНИКИ
для зерна
для зерна
ПРОМИСЛОВІ НАСОСИ для НАВОЗУ

 від ВВП трактора

(14,4 кВт, 17,6 кВт,
21,6 кВт, 30,4 кВт, 52 кВт)

 стаціонарні до 500 кВт

 режим викачування  режим змішування  збільшений напір

ТОВ «НВП АГРОПОСТАЧ»

099-211-02-07 096-445-47-22 067-644-04-44 admin@agropostach.com.ua
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Системы вентиляции зерновых культур

Eco
nce
-La
Air

Air-Whisper

nom

ic

Вентиляционные копья Air-Whisper, Air-Lance Economic и Air-Lance

Air-Lance

Тип
Мощность двигателя вентилятора [кВт]
Объём воздуха [мз/ч]
Общая длина [м]
Длина перфорированной части трубы [м]
Длина наконечника [м]
Общий вес с вентилятором [кг]
Диаметр перфорации [мм]
Потребляемая энергия [В]

Универсальный протравитель семенного
материала Grain-Saver

Air-Whisper
0,18
250
2,5
0,8
0,25
13
1,5
220

Air-Lance Economic Air-Lance
1,1
1,5
2000
2500
2,8
3
1
1,5
0,19
0,25
25,2
36
1,5
1,5
380
380

Влагомеры и термоштанги фирмы Pfeuffer
Влагомер He lite – удобный
в обращении прибор для измерения
влажности зерна, точный и
надежный во время уборки урожая,
процесса сушки и хранении зерна.

Вентиляторы
AIR
JET

Полукруглые
вентиляционные каналы
Air Gigant

Телескопические
вентиляционные
трубы

Производитель – Германия: Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Официальный представитель в Украине – ООО «Шмельцер»: г. Николаев, ул. Крылова, 23-32
тел.: (050) 391-58-18 – Иван Олейник, e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua
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