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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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Бажаєте отримати дружні сходи?
Додайте до протруйника бакову суміш
«Дефенс-С» – надійний живильний
«кожушок» для насіння
Переваги інкрустації насіння баковою сумішшю «Дефенс-С»:

■ висока ефективність – до 98% схожості насіння;
■ захист насіння від дії на них несприятливих кліматичних чинників (полімерна
плівка зберігає насіння в сухому та напіввологому ґрунті до 60 діб і більше);
■ знімає токсичну дію протруйника на зародок насіння та проросток;
■ підвищує сипкість зерна при посіві;
■ стимулює розвиток кореневої системи, активізує фізіологічні процеси в рослині;
■ за рахунок дії амінокислот посилює антистресовий ефект;
■ збільшує корисну мікрофлору і підвищує біологічну активність в ризосфері
рослин, сприяє оздоровленню ґрунту;
■ підвищує врожайність та якість продукції.
Компоненти бакової
суміші «Дефенс-С»:
«Антистрес»
тара 0,68 кг – 3 шт.,
«Марс-EL» тара 1 л – 1 шт.
і комплекс амінокислот
тара 100 мл – 2 шт.
До бакової суміши
обов’язково додавати
протруйник
та за бажанням
незначну кількість
карбаміду (100 г/т).
Виробник ПП «ВКФ«Імпторгсервіс»

Замовляйте за телефонами:
067 633-97-87, 067 633-62-88
imptorgservis@ukr.net
www.imptorgservis.uaprom.net

СКОРИСТАЙТЕСЬ ПРОПОЗИЦІЄЮ

Р

Пропонуємо комплексні гумінові біопрепарати
 «ВЕРМИСТИМ-Д»
 «ВЕРМИМАГ»
 «ВЕРМИЙОДІС»
Деструктор «ВЕРМИСТИМ-Д» – обприскування соломи
та післяжнивних решток препаратом в дозі 6-7 л/га у баковій суміші з карбамідом або КАСом (10-12 л/га). Застосування препарату забезпечує підвищення врожаю, поліпшення агрофізичного стану ґрунту, збільшення вмісту рухомих форм К та Р, сприяє активному розвитку корисної
мікрофлори, зменшенню чисельності збудників хвороб.
Гумінові біопрепарати «ВЕРМИМАГ» і «ВЕРМИЙОДІС».
Технологія застосування передбачає:
 допосівне оброблення насіння препаратом «Вермимаг» (5-6 л/т) чи «Вермийодіс» (4-5 л/т). Складові препаратів сприяють поліпшенню обміну речовин, підвищують імунітет вирощуваних культур, знижують загибель озимих на 10-15%. Затрати на придбання препаратів рівнозначні вартості 3-5 кг/га ріпаку чи 10-15 кг/га
зерна пшениці, але їх застосування допоможе рослинам
перенести, за прогнозами синоптиків, сувору зиму;
 обприскування слабких посівів під час осінньої вегетації препаратом «Вермимаг» (4-5 л/га) чи «Вермийодіс»
(3-4 л/га) у баковій суміші з пестицидами, карбамідом
чи КАСом (10-12 л/га).
Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та інших областей свідчить, що застосування біопрепаратів забезпечує приріст врожаю на 10-20%.

Препарат «Вермимаг» зареєстрований для використання в органічному землеробстві.
ПП «Біоконверсія» – фундатор вермикультивування
в Україні. Реалізуємо вирощених на науково професійному
рівні червоних дощових каліфорнійських черв’яків.

Детальнішу інформацію можна отримати
в ПП «Біоконверсія»
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2
тел.: (067) 342-21-88, (096) 199-57-08
е-mail: vermos2007@ukr.net

10

ззр та добрива

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05

№ 15 - 2021 р.

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН ООО НПФ «Медбиоком»

Р

Предпосевная обработка
озимых культур

БИОГЛОБИН – РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
и лучший отечественный комплекс аминокислот и полипептидов

Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур в мире,
ценность зерна которой определяется высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д. По содержанию белка
озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная
мука широко используется в хлебопечении, кондитерской
промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д.
Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы
наиболее эффективным является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически выгодных
и экологически безопасных технологий их выращивания,
адаптированных к условиям региона.
Как показывает опыт отечественных производителей и
мировая практика, важную роль в сельскохозяйственном
производстве имеет правильная обработка посевного материала. Эффективный приём подготовки семян к посеву – обработка их препаратом Биоглобин. После такой обработки растения глубже закладывают узел кущения,
формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, а также к полеганию и увеличивает урожайность от 0,23 т/га до 0,75 т/га.
Общеизвестно, что семена озимой пшеницы наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому практически в каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются протравителем для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей, плесневения, снежной плесени и
др. Из-за обработки протравителем энергия прорастания
зерна снижается, поэтому всходы появляются на 8-9 день.
С применением Биоглобина энергия прорастания увеличивается и всходы появляются на 2 дня раньше.
Биологические стимуляторы роста растений являются одним из самых эффективных средств влияния на продуктивность и качество растений. Исследования многих европейских и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имеющих
натуральную природу, обеспечивает значительное повышение засухо – и стрессоустойчивости растений и значительно
увеличивает урожайность зерновых и масличных культур.
Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений, выполняют функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту энергию для перекачки в клетки большего количества питательных веществ
из почвы, а также органических и минеральных удобрений.
Именно по такому принципу научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый стимулятор роста и развития растений – БИО-

ГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе.
Биоглобин – это водно-солевой экстракт из плаценты
с/х животных после специальной химической обработки
тканей, он содержит в своем составе полный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, полипептиды, аминосахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном для живой природы составе.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
Применение Биоглобина в растениеводстве обусловлено
наличием в нем полного набора аминокислот и пептидов,
которые позволяют растениям нормализовать и увеличить
синтез всех необходимых белков, в результате чего растет
урожайность и повышается качество выращенной продукции. При применении Биоглобина в растениях ускоряется деление клеток, что способствует нарастанию биологической массы. В частности, ускоряется процесс образования корневых волосков на корневой системе, увеличивается её всасывающая способность, что в дальнейшем повышает эффективность использования растениями питательных веществ из почвы и минеральных удобрений.
ПРЕИМУЩЕСТВА БИОГЛОБИНА
ПЕРЕД ДРУГИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
● Органическое происхождение и безопасность (изготавливается из животных компонентов, благодаря чему не накапливает никаких токсинов и не вызывает отравления).
● Стабильность прибавок урожайности по годам (отсутствует действие «в минус»).
● Универсальность. Применяется на всех озимых сельскохозяйственных культурах.
● Комплексность действия. Повышает адаптивность и
продуктивность растений, улучшает показатели качества зерна.
● Возможность разностороннего применения как отдельно (путем предпосевной обработки семян, опрыскивания
посевов или их сочетание), так и в сочетании со средствами защиты растений.
● Отсутствие негативного влияния в случае передозировки антидепрессантов: смягчает токсическое воздействие гербицидов и воздействие неблагоприятных условий
окружающей среды на растения.
● Совместимость со средствами защиты растений и удобрениями: возможность применения в баковых смесях с
другими препаратами.
● Длительный период полезного действия (в течение трех
недель с момента внесения).
● Возможность многократного применения.
● Низкая норма внесения: 0,5-1,0 л/т семян.
● Высокая экономическая эффективность: невысокая стоимость препарата и весомые прибавки урожайности и качества продукции обеспечивают высокую рентабельность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Биоглобин применяют при предпосевной обработке семян и при опрыскивании посевов в период вегетации.
ДОЗЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
В зависимости от культуры для предпосевной обработки семян расходы Биоглобина составляют 0,5-1,0 л/т. Возможно его сочетание в смеси с химическими протравителями или бактериальными препаратами. Расход рабочего
раствора – 8-10 л на тонну семян. Предпосевную обработку семян можно проводить как в день посева, так и заранее. Важным условием является равномерное распределение раствора на семенах.
Для разового опрыскивания посевов доза Биоглобина
составляет 0,5-1,0 л/га, а при двукратном применении (в
разные фазы вегетации) – 0,3-0,5 л/га препарата за каждый прием. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.
Положительное действие препарата проявляется даже
при одной предпосевной обработке семян или при разовом
опрыскивании посевов, но наибольший эффект обеспечивается за счет сочетания обоих способов.
Биоглобин применяют как отдельно, так и в баковых смесях с пестицидами, в последнем случае уменьшается их токсическое воздействие (в частности гербицидов) на растения.
Во влажные годы Биоглобин в большей степени влияет
на повышение урожайности, а в засушливые – на качество
продукции.
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Озимые зерновые. Предпосевная обработка семян +
опрыскивание посевов: первое – после возобновления весенней вегетации, второе – в период активной вегетации растений (от фазы выхода в трубку до налива зерна) совместно с защитой посевов от сорняков, болезней и
вредителей.
Озимые крестоцветные (рапс, горчица). Предпосевная обработка семян + опрыскивание посевов: первое
– после возобновления весенней вегетации, второе – в фазу бутонизации (целесообразно использование препарата в
баковой смеси с инсектицидом против вредителей).

ззр та добрива
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2008 г. по настоящее время в Институте растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН ведутся исследования по изучению влияния регулятора роста и развития растений Биоглобин на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, разрабатываются способы повышения эффективности
применения препарата. Результатами исследований установлено, что применение Биоглобина в посевах озимой пшеницы
способствовало росту урожайности зерна во влажные годы на
20-31%, а в засушливые – на 7-12% по сравнению с контролем. При этом в засушливые годы повышались показатели
качества зерна. Также впервые в Украине в 2018 году была защищена докторская диссертация на тему «Применение
Биоглобина по предпосевной обработке озимых культур».

Внешний вид посевов пшеницы озимой
перед окончанием осенней вегетации

Контроль
(без обработки)

Обработка семян
перед посевом
Биоглобином 0,5 л/т

Более подробная информацию по применению Биоглобина в
технологиях выращивания сельскохозяйственных культур:

(067) 712-24-05; (095) 725-22-62
Адрес производителя: ООО НПФ «Медбиоком, ЛТД»
г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.
Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», внесен в Государственный реестр Украины в качестве
регулятора роста и развития растений (Свидетельство о госрегистрации № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007 г. и по ТУ У 24.2-31644253-002:2006.
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Обладнання для свиноматок
Компанія «Металл-Макс»
Проектує та виготовляє

обладнання для свинарства
європейської якості
за доступними
цінами

Мета нашої компанії – допомагати
господарствам в утриманні поголів'я

до уваги фермера

13

Р

МЕТАЛЛ-МАКС

► С танки індивідуального
утримання свиноматок
(осіменіння)
► С танок для опоросу
► Б окси для опоросу
(пластикові панелі)
► Б окси для відгодівлі

тел.: (066) 125-63-22, (096) 603-89-30, ukrmetall@gmail.com, www.metalmax.com.ua

14

тваринництво

стор. 10-11
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Саморемонт призводить до збитків

Р

Запорука успіху кожного підприємства по виробництву свинини – це здорове високопродуктивне маточне поголів’я. Отримання від свиноматки
26-28 поросят за рік забезпечує виробництво 2,5
тонн м’яса на основну свиноматку. Для цього в
умовах інтенсивного виробництва необхідно проводити заміну основного стада щорік на рівні 4045%, тобто майже наполовину.

Ремонтна свинка – особлива тварина

Для отримання відгодівельного молодняка вагою 110-115
кг віком 160-170 днів потрібно створити всі необхідні умови.
Насамперед забезпечити якісну годівлю та відповідний мікроклімат. Для цього, в свою чергу, потрібні дороге обладнання,
додаткові площі та ресурси. А це немалі затрати. Тому продуктивність ремонтних свинок значно впливає на прибутковість господарства.
Ремонтні свинки – це дуже цінні тварини, і помилковим є
рішення займатись саморемонтом стада. Виробництво і вирощування ремонтних свинок та кнурців – це зовсім інша сфера діяльності порівняно з товарним виробництвом, яка потребує зовсім інших підходів, технологій та знань.
Яких критеріїв може дотримуватись технолог на товарному виробництві при саморемонті? Лише одного – відбирати
свинок з багатоплідних гнізд. Далі вони ростуть із своїми ровесниками, і в кращому випадку перед заплідненням їх переводять в окремі клітки і годують комбікормом для супоросних
свиноматок.

Правила відбору

У племінних господарствах селекціонери проводять відбір племінного молодняка зразу після народження по кількості, якості, розміщенню сосків згідно зі спеціальними методиками. При досягненні ваги 30 кг у віці 70-75 днів ще раз перевіряють розвиток і якість сосків, опорно-рухового апарату,
суглоби та зв’язки, постановку ніг, лопатки, перехват за лопатками, стан ратиць, довжину зовнішньої і внутрішньої частини ратиць.
Для ремонтних свинок племінні господарства забезпечують необхідні умови утримання – не менше одного квадратного метра площі підлоги. Також забезпечують достатній
фронт годівлі, а не кормові автомати, збільшені норми освітлення, моціон. Привчають до присутності людини.
Ремонтних свинок в племінних господарствах годують раціонами для ремонтного молодняка з контрольованими приростами на рівні 550-650 грамів на добу. Недоцільно форсувати прирости, тому що за темпами росту ріст кістяку відстає від м’язової тканини. Для цього важливо правильно збалансувати рівень амінокислот та мінеральних речовин. Треба годувати свинок вдосталь, але контролювати прирости
не зменшенням кількості корму, а шляхом досягнення у тварин ефекту ситості. Для цього збільшують рівень клітковини
в кормі до 7%.
Дослідження доводять, що на мінералізацію кістяку основний вплив має саме годівля в ранній період розвитку, у віці
від двох до п’яти місяців. Саме в цей час потрібно збільшити кількість мінералів (Са, Р, біотин) в кормі, що в поєднанні з моціоном дає бажані результати. Більшість мікроелементів входять в склад ферментів та гормонів і виступають в ролі
активаторів гормонів.
У п’ятимісячному віці племінні господарства проводять
остаточний відбір по конституції та кондиції. Особливу увагу
приділяють кінцівкам, формі та розміру ратиць, тому що висока плідність збільшує навантаження на скелет і, відповідно,
на ноги. Кульгавість та репродуктивна дисфункція – це дві
основні причини раннього вибуття свиноматки зі стада.
Після досягнення живої ваги ремонтних свинок 100 кілограмів їх годують за іншими рецептами, де збільшено кількість поживних речовин для формування молочної залози
і необхідного запасу жирової тканини. При цьому постійно
контролюють товщину шпику.

Економіка

На племінному заводі ТОВ «Агропрайм Холдинг» регулярно
кожні два роки проводиться повна заміна кнурів-плідників та
20% свиноматок. Племінні тварини закуповуються у кращих
світових генетичних компаній.
Племінний завод працює згідно з селекційними планами,
розробленими спільно з Інститутом свинарства і агропроми-

слового виробництва НААН України та кафедрою свинарства
Одеського державного аграрного університету.
Тому ще раз наголошую – недоцільно займатись вирощуванням ремонтних свинок в умовах товарного виробництва,
не маючи на те відповідних площ, племінних тварин, програми селекції, а також спеціалістів.
Наші закордонні колеги-виробники давно дотримуються вузької спеціалізації. Одні підприємства займаються виробництвом сперми для запліднення (станції по утриманню кнурів), інші – отриманням і вирощуванням молодняку
для відгодівлі, треті – тільки відгодівлею, окремі – племінною
справою.
Наші ж виробники в силу свого мислення не надто переймаються обчисленням прибутковості та намагаються мати все
в межах одного господарства. І через це часто-густо отримують збитки. Бо простий підрахунок доводить, що вартість однієї ремонтної свинки вагою 90 кілограмів на спеціалізованих
племінних підприємствах коливається в межах 3-3,5 тис. грн
за голову. З доставкою і карантинуванням вона обійдеться в
чотири тисячі гривень. Вартість старої непродуктивної свиноматки вагою 250 кг, якщо продати її на забій, – 5 тис. грн.
Тобто економічно ефективно для отримання прибутку продати стару свиноматку і купити ремонтну свинку.
Тож, якщо відгодівельне господарство хоче бути прибутковим, не варто винаходити велосипед. Потрібно чітко (а не
стихійно – від наявності коштів або бажання) скласти планкалендар заміни основного стада, вибрати надійного постачальника ремонтного молодняку і шляхом укладання довгострокових угод ремонтувати своє стадо для успішного ведення бізнесу.
Василь ЛИМАР,
головний технолог ТОВ «Агропрайм Холдинг»

Основні виробничі показники племзаводу станом на 1 січня 2021 року
Показники
Репродуктор
Породи
Кількість свиноматок, голів
Кількість відлучених поросят на 1 свиноматку в рік, голів
Народжено живими за опорос, гол.
Відлучено, гол./гніздо
Вік поросят при відлученні, днів
Вага при відлученні, кг
Відсоток запліднюваності, %
Кількість опоросів на рік, шт.
Кількість непродуктивних днів свиноматки
Дорощування
Середньодобовий приріст, г
Вік при вазі 30 кг, днів

Значення
Ландрас, Велика Біла
200
28,3
13,2
12,3
28
8,0
87-92
2,3
5
440-450
73

ТОВ «Агропрайм Холдинг»
відділ збуту: (067) 488-08-89
головний технолог: (067) 518-82-59
керівник департаменту тваринництва:

(067) 518-82-23
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техніка
Р

Дополнительную информацию можно получить на сайте:

www.megaforce. ua
Смотрите:  Youtube канал МЕГАФОРС
Пишите: mascart@megaforce.net.ua
Звоните: 067 6346189, 097 0149097
050 3206525, 050 342-82-49
Наш адрес: 49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43
Доставка продукции МЕГАФОРС по Украине бесплатно
В статье рассмотрены «болевые точки» владельцев очень распространённой недорогой и неприхотливой техники.
Однако, не стоит забывать, что труженики села пользуются ещё, как личным автотранспортом,
так и вспомогательной автомобильной техникой. Здесь, для продления ресурса её двигателей
и трансмиссий в несколько раз, МЕГАФОРС тоже незаменим.
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жатки

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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Аплікатор для внесення рідких добрив в ґрунт

Р

Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували як чи не
найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але використання
таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою
того чи іншого підприємства. Саме для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний метод внесення РМД.
Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні фази.
Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі 6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує від ризиків, які має
поверхневе обприскування (наприклад, опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє збільшити результативність
підживлення.
Наш агрегат призначений для кореневого підживлення
як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме
рідкими добривами.
Як працює ін’єкційний підживлювач?
До металевої рами прикріплюються ін’єкційні колеса відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне колесо оснащене голками, через які і відбувається
вприскування добрив. Можливе заглиблення від 6 до
8 см. У результаті ми отримуємо рівномірне внесення
речовини через кожні 13 см, відстань між рядами – від
25 см. Можна збільшувати за рахунок того, що колеса
знімаються та переміщуються.
Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування.
Наприклад, виробники КАС звертають увагу аграріїв
на високу в’язкість речовини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу гідросистему агрегату. Або
ж використовувати спеціальний комп’ютер, який задає
необхідну потужність у залежності від швидкості ходу,
густини речовини та, власне, необхідної кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений комп’ютером, розробленим нашими спеціалістами.
Переваги ін'єкційного підживлювача рослин
Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного підживлення рослин – економія та точність.
За рахунок чого досягається максимальний результат:
● Підвищення ефективності підживлення
завдяки прикореневому внесенню.
● Чітке дозування рідких добрив
та рівномірне внесення.
● Зменшення навантаження у пікові періоди.
● Відмінний результат навіть під час посухи.
● Можливість використання різних видів добрив.
Наша компанія займається виготовленням, продажем та введенням в експлуатацію ін’єкційних
підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР,
адже кожен крок від виготовлення до запуску в
роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш
урожай, тому надаємо гарантійне обслуговування
та пост гарантійну підтримку, а також проводимо
консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

За детальною інформацією та консультацією звертайтесь до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»
м. Кропивницький, вул. Загородня, 5 тел.: +38 066 955 36 93, +38 096 464 73 93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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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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Проектирование и строительство

Р

Металлоконструкций, Складов, Ангаров, Навесов

Компания «Технострой» предоставляет услуги по проектированию
и изготовлению металлоконструкций, таких как ангары, склады, зернохранилища, в том числе и тентовые конструкции. В данной области
мы трудимся около семи лет, за это время мы полностью модернизировали производство для большей эффективности и экономии Ваших
денег!!! Тем самым увеличив темп и производительность, а также разделив покупателей на три категории:
1. « А мне бы подешевле» – для этой категории есть предложение из б/у металла (материал каркаса) обшивка: тент, профнастил либо сэндвич панели используются новые!!!
2. « Изготовьте конструкцию на производстве, а мы
сами смонтируем» – без проблем изготовим, покрасим, отправим, дадим чертежи и карту сборки.
3. « Мне бы всё из нового и качественно» – Качество будет
во всех трёх случаях высокое, а в этом случае будет дороже. Так
как новый металл в этом году значительно вырос в цене.
Мы выезжаем во все города и села Украины! Полностью
укомплектованы всеми необходимыми инструментами и техникой для
монтажа конструкции у вас на территории! У нас в команде 14 монтажников и каждый из них профессионал своего дела!
Работаем строго по договору, с абсолютно любой формой
оплаты, даже бартером на зерновые культуры. Даём гарантию
на надёжность и лакокрасочное покрытие от 5 до 20 лет!

Наши ангары
► Харьков
(тентовый ангар
для зерна 1700 м²).
► Запорожье (тентовый
ангар для свиней
2 шт. по 250 м², навес
для тракторов 400 м²).
► Днепр (переносной
автомоечный комплекс
2 шт. по 400 м²).
► Черкассы
(склад из сендвичпанелей 3000 м²
и четыре ангара
из профнастила)
► Киев (фаб-ка 5000 м²)
► Бердянск (теплый
ангар для ремонта
спецтехники 200 м²)
► Ингулец
(ангары для техники
и зерна 1500 м²)
► Черновцы
(магазин 600 м² 2 шт.)
► Лиман, Донецкая обл.
(магазин 400 м²)
► Николаевская обл.
(тентовый ангар для
комбайна и зерна
600 м²)

Также наши работы есть на сайте,
ютуб-канале и в социальных сетях
tehnostroj.com.ua





095 625 70 09 – Виталий
066 666 27 18 – Павел
Запорожье, Днепр, Черкассы, Киев
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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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НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ!

Р

Подрібнювач рослинних решток кукурудзи,
соняшнику, травостою, гілок в садах
та виноградної лози ПРР-200, 240, 280
на
жав ія
Дер енсац
п
ком

25%

Технічні характеристики
Робоча ширина захвату
Рекомендаційна потужність трактора
Частота обертання ВВП трактора
Робоча швидкість
Продуктивність
Y-подібні ножі або молотки
Вага одного молотка
Вага подрібнювача
Частота обертання ротора

8 років успішної роботи в Україні

Лінійна швидкість зрізання
Механічне зміщення вправо
(захват 3-х рядків)
Висота оброблюваних решток

Переваги мульчера ПРР 200:
М
 еханічне зміщення в одну сторону від осі трактора – 360 мм, що
дозволяє обробляти три рядки пропашних культур;
К
 олеса «Антипрокол» італійського виробництва;
Р
 обочі органи розташовані по подвійній спіралі, що зменшує навантаження на двигун трактора, подовжує строк служби підшипників,
машина працює тихіше, менше схильна до розбалансування;
Е
 лектронне трьохступеневе балансування ротора;
П
 одрібнювач оснащений задньою кришкою з механічним відкриванням для збільшення продуктивності (пропускної здатності) та поліпшення умов обслуговування;
К
 ронштейни коліс мають п’ять положень за допомогою яких регулюється висота робочих органів від поверхні землі;
П
 осилені дворядні підшипники (SKF), на кріпильній втулці в закритому корпусі підшипника (не вимагають щоденного обслуговування;
Д
 робоструминна підготовка металу, ґрунтування, двокомпонентна
німецька емаль підвищеної твердості.

на
жав ія
Дер енсац
п
ком
%

25

8 років успішної роботи в Україні

ПРР 200
ПРР-240
200
240
60-80
80-90
540
540
6-12
6-12
1,2-2,4
1,4-2,8
64 або 32
76 або 38
0,7
0,7
438
520
2450
2450
об/хв немає аналогів немає аналогів
на ринку
на ринку
м/с
51
51

см
к.с.
об/хв
км/год
га/год
шт.
кг
кг

мм

360

–

м

до 2,5

до 2,5

Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою (виробництво Італія);
т
 рьохточкове кріплення до тракторів
другої категорії;
м
 ає механічне зміщення вправо на
360 мм (завдяки цьому може одночасно обробляти три рядки пожнивних решток пропашних культур;
п
 ередні захисні пластини, що захищають від викиду сторонніх предметів і
подрібнених післяжнивних залишків;
р
 обочі органи: молотки або Y-подібні
двосторонні ножі (Італія);
к
 арданний вал в комплекті.

Технічні характеристики
Робоча ширина захвату
Рекомендаційна потужність трактора
Частота обертання ВВП трактора
Робоча швидкість
Продуктивність
Y-подібні ножі / молотки
Вага одного молотка
Вага подрібнювача
Частота обертання ротора
Лінійна швидкість зрізання
Висота оброблюваних решток

Переваги мульчера ПРР-280:
П
 осилений корпус подрібнювача;
Р
 обочі органи розташовані по подвійній спіралі, що зменшує навантаження на
двигун трактора, подовжує строк служби підшипників, машина працює тихіше,
менше схильна до розбалансування;
Е
 лектронне трьохступеневе балансування ротора;
П
 одрібнювач оснащений задньою кришкою з механічним відкриванням для збільшення продуктивності (пропускної здатності) та поліпшення умов обслуговування;
К
 ронштейні коліс мають п’ять положень, за допомогою яких регулюється висота
робочих органів від поверхні землі;
П
 осилені дворядні самоустановлювальні підшипники (SKF), на кріпильній втулці в закритому корпусі підшипника (не вимагають щоденного обслуговування);
Д
 робоструминна підготовка металу, ґрунтування, двокомпонентна німецька
емаль підвищеної твердості.

см
к.с.
об/хв
км/год
га/год
шт.
кг
кг
об/хв
м/с
м

ПРР 280
280
від 80
540
6-12
1,7-3,4
96/32
0,8
850
2250
54
до 2,5

Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою
(виробництво Італія);
а
 втоматичний натяг ременів;
т
 рьохточкове кріплення до
тракторів другої категорії;
п
 ередні захисні пластини, що
захищають від викиду сторонніх предметів і подрібнених післяжнивних залишків;
р
 обочі органи: молотки або
Y-подібні двосторонні ножі
(Італія);
к
 арданний вал в комплекті.
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Подрібнювач валків сої, гречки, соломи
зернових УMС 170, 200, 240
Або як не втрачати
від 3 тис. грн. з га +

Технічні характеристики

УМС 170

УМС 200

УМС 240

Робоча ширина захвату, м
Оберти ВВП трактора,
об/хв.
Оберти ротора
мульчера, об/хв.

1,76

2,0

2,4

Тип ріжучих органів
Робоча швидкість,
км/год по валку

Аналогів на ринку України немає
Подрібнювачі УМС 170, 200, 240 використовуються для подрібнення валків соломи різних зернових культур, в тому числі валків сої,
гречки та кукурудзи. Система рівних ножів та
рівних протиножів (альтернативи на ринку
немає) забезпечує якісне подрібнення довжиною не більше 2-5 см. Направляючі подрібненої маси забезпечують рівномірне розкидання
подрібненої маси на ширину до 6,5 метра.

Необхідна потужність
трактора, к.с.

540
3000 (немає аналогів на ринку)
Система рівних ножів та протиножів
від 4 до 10
80-90

90-110

100-120

Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою (виробництво Італія);
трьохточкове кріплення до навіски трактора другої категорії;
н
 аправляючі подрібненої маси;
к
 олеса «Антипрокол» італійського виробництва;
е
 лектронне трьохступеневе балансування ротора;
к
 арданний вал в комплекті;
р
 обочі органи: прямі двосторонні ножі та протиножі (Німеччина).

ШИРОКОЗАХВАТНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ
ПОЖНИВНИХ РЕШТОК КУКУРУДЗИ
ТА СОНЯШНИКУ (ІТАЛІЯ)

СУПЕРЦіНА: 25 000 євро з ПДВ
Переваги подрібнювача
Широкозахватний професійний мульчер призначений для
роботи на великих площах землі і використовується для подрібнювання вертикальних пожнивних решток кукурудзи та
соняшнику, високої стерні зернових і зернобобових, а також
інших культур після збирання врожаю або високої трави і
чагарників на занедбаних та необроблених ділянках землі.

Лісові подрібнювачі
(Іспанія)

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, коріння, лісополос, садів тощо.
О
 чищення узбіч від кущів і дерев.

Виробник МПП « Либідь »
(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

Р

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

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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Системи вентиляції
зернових культур

Р

Вентиляційні списи Air-Whisper, Air-Lance Economic та Air-Lance

Air-Lance

Air

-La
n

ce
Eco
no

mic

Вентиляційні списи ідеально підходять для активної вентиляції зерна та ліквідації очагів
самозігрівання.
Вентиляційні списи оснащені
зручними ручками, які дозволяють легко вкрутити трубу в зберігаємий продукт. Вентилятор легко
з’єднується з списом за допомогою
хомута.

Ідеальне рішення для короткострокового,
цілеспрямованого застосування,
при виникненні вогнищ перегріву зерна,
при недостатній вентиляції,
в заповненому зерносховищі.

Тип
Потужність двигуна вентилятора
[кВт]
Обсяг повітря
[мз/год.]
Загальна довжина
[м]
Довжина перфорованої частини труби
[м]
Довжина наконечника
[м]
Загальна вага з вентилятором
[кг]
Діаметр перфорації
[мм]
Споживання енергії
[В]

Універсальний протруйник
насіннєвого матеріалу Grain-Saver

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

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

Air-Lance
1,5
2500
3
1,5
0,25
36
1,5
380

Телескопічні вентиляційні труби
• використовуються для вентиляції всіх сортів зернових, ріпаку.
• діаметр кріплення для вентилятора 300 мм.
• труби виготовлені з оцинкованої сталі, вентиляція при висоті засипки до 6 метрів.
• виробляються довжиною від 4 до 30 метрів (від 2 до 15
сполучних елементів).
• можливість подовження неперфорованої частини труби
для часткового вентилювання.

Вологоміри та термоштанги фірми Pfeuffer
Grain-Saver
використовується
для обробки
насіння
зернових культур
протруйником
перед посівом.
Grain-Saver
простий і зручний
у використанні
протруйник
насіння, який
встановлюється
на зерновий шнековий транспортер.
Grain-Saver можна придбати в комплекті зі
шнековим транспортером або ж ви можете
використовувати вже наявний в господарстві
шнековий транспортер, довжина якого не повинна
бути коротше 3 м.

Виробник – Німеччина:
Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Офіційний представник в Україні – ТОВ «Шмельцер»:

м. Миколаїв, вул. Крилова, 23-32
тел.: (050) 391-58-18 – Іван Олійник
e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Вологомір He lite – зручний прилад для вимірювання вологості зерна, точний і надійний
під час збирання врожаю, процесу сушіння та зберігання зерна.

■ Широкий діапазон вимірювань
■ Просте використання меню
■ Надійний принцип вимірювання
■ Розрахунок середнього значення
■ Можливість калібрування

Вентилятори AIR JET
• діаметр вихідного отвору вентилятора за бажанням клієнта
• високоякісний антикорозійний захист (порошкове покриття) корпусу
• оптимальне вентилювання завдяки безперервному та інтенсивному потоку повітря
• можливість використання при будь-якому
обраному методі вентилювання
•в
 игідна альтернатива оцинкованим моделям
•м
 обільність завдяки встановленому шасі

Напівкруглі вентиляційні канали Air Gigant
Представляємо ефективну
систему вентиляції – широкий
асортимент напівкруглих
каналів, виготовлених з
оцинкованої, перфорованої
сталі.

46

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05

обладнання

№ 15 - 2021 р.

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ

Р

ПРОФЕСІОНАЛИ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

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:

4. Реальна продуктивність
в роботі (а не на папері
та на словах).
5. Матеріал – оцинкована
сталь (довговічне антикорозійне виконання).

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

6. Два режими роботи
(нагнітаннявсмоктування).
7. Пульт керування
в комплекті.

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ, які дійсно ефективно підсушують ,
знищують осередки самозігрівання, усувають запахи.
Задовольнимо потреби вентиляції зерна від малого до великого господарства.
Дякуємо за довіру нашим клієнтам! Ми і на далі Вас не підведемо!

Заправочні станції

ФІЛЬТРА

 Палива
 КАСу
 Води
 Фільтра -сепаратори

ГЕНЕРАТОРИ

від 2 до 4 метрів

70 см

від мінізаправок
до стаціонарних

Перемішувачі зерна

МОТОПОМПИ для ВОДИ та КАСу
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»

099-211-02-07 067-644-04-44 096-445-47-22 admin@agropostach.com.ua
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Як збільшити врожайність завдяки
інноваційним технологіям?
Р

M-SM5 PRO

У землеробстві існує закон, який звучить як «Закон обмежуючого фактору». Це означає, що максимальна
врожайність культури буде обмежуватися тим фактором, який знаходиться в мінімумі, навіть якщо всі інші
знаходяться на достатньому рівні. Тому важливо знайти той фактор розвитку рослин, який обмежує вихід
на заплановану врожайність.

Особливої уваги заслуговує
прилад вимірювання вологості
ґрунту M-SM5 PRO.

Цей портативний прилад дає
змогу вимірювати вологість ґрунту
за допомогою сенсора, який треба
просто занурити в ґрунт і отримати показники вологості у мм чи %
з кроком 5 см.
Особливості приладу:
► точність вимірів вологості забезпечується в тому числі і завдяки
вбудованому
тензометричному
датчику, який враховує коефіцієнт ущільнення ґрунту;
► заміри можна продивитись на приладі у вигляді таблиці або графіку;
► GPS-модуль дозволяє фіксувати
точку кожного заміру та робити
прив’язку до конкретних полів;
► WIFI-модуль дозволяє передавати дані на сервер, де вони надалі
зберігаються;
► На веб-сторінці можна продивлятися свої дані, фільтрувати їх по
даті замірів, по глибині заміру, порівнювати заміри, накопичувати
аналітичні дані, робити звіти по
замірам в розрізі фільтрів, експортувати дані в ексель, створювати контури полів для того, щоб
прив’язати дані під конкретні поля
чи під конкретну особу (агронома);

Крім того, прилад M-SM5 PRO дає
можливість вимірювання температури ґрунту, що досить актуально
для прийняття рішень щодо своєчасності посівів та обробітку ґрунту.

Про компанію

60 см – глибина вимірів

Крім таких обмежуючих факторів, як азот, фосфор, калій, сірка,
залізо, бор, норма висіву, строк
сівби та інші, волога (як основне
джерело харчування та доставки
мікроелементів рослинам) посідає
важливе місце, адже отримання
високих врожаїв передбачає забезпечення рослин достатньою кількістю вологи.
Якщо брати за приклад кукурудзу, то вона споживає найбільшу
кількість вологи впродовж перших
30 днів.
Недостатність вологи в цей критичний період, який часто супроводжується повітряною посухою, викликає в'янення рослин, уповільнення періоду вегетації і, як наслідок,
зменшення врожайності.
Як визначити запаси продуктивної вологи, не витрачаючи час
такий трудомісткий метод як проведення аналізу в агрохімічній
лабораторії?
З останніх технологій, які дають
можливість повсякденно контролювати рівень вологозабезпечення
на полях, є прилади компанії AFS
AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Німеччина).

ТОВ «Агро Флоу
Систем» представляє на
ринку України німецьку
компанію AFS AGRO
FLOW SYSTEM GmbH
(Берлін). Компанія
виробляє високоточне
обладнання, яке вирішує
основні проблеми,
пов’язані з вологістю
ґрунту, засоленістю
та іншими параметрами.
ТОВ «Агро Флоу
Систем» надає повну
сервісну підтримку
на території України.

+38 067 366 85 01

info@agroflowsystem.com
logger.agroflowsystem.com/ua
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Цены на удобрения 2021: ожидать ли снижение?
После некоторой стабилизации в апреле-мае 2021
года рост цен на рынке удобрений возобновился с прежней силой. Об этом рассказал директор по маркетингу
компании «Украинские минеральные удобрения (UMF)»
Сергей Рубан в своем блоге на Latifundist.com.
«Конкретные причины данного явления необходимо обсуждать отдельно. Движущие силы, влияющие на
изменение динамики цены каждого конкретного вида
удобрения, сырьевых компонентом или аграрной продукции имеют как общие, так и индивидуальные, часто
субъективные, черты. Но они в данном случае не столь
важны. Гораздо важнее понять с каким явлением мы
имеем дело в принципе. И на какой границе данное явление остановится», — объяснил он.
По мнению Сергея Рубана, динамика цен 2021 года все еще оставляет возможность для двух сценариев:
спекулятивный рост на фоне крупных финансовых вливаний в экономику, и восстановление рыночных цен и
спроса после периода стабилизации. Эксперт считает,
что вероятнее всего верно и то и другое.
Он подчеркнул, что пока высокие цены на
природный газ будут удерживаться, рассчитывать на
низкую цену аммиака невозможно из-за принципа
паритетности цен в международной торговле. Аммиак является основным сырьем для производства как
азотных, так и большинства фосфорных удобрений.

«Если наблюдаемая нами динамика цен на удобрения и иные товары, является результатом тенденции
восстановления рынка, то с высокой долей вероятности
цена на удобрения до весеннего сезона будет оставаться высокой.
По некоторым удобрениям рост продолжится. Об
этом же говорит и ситуация на газовом рынке. А также значительный спрос в основных регионах потребления удобрений. Причем опасения дефицита удобрений отдельных национальных правительств странэкспортеров так велики, что были анонсированы меры
по ограничению экспортных поставок удобрений», —
объяснил Сергей Рубан.
Эксперт отметил, что большинство экспертов сходится во мнении о негативном сценарии для рынка. Даже
если в ближайшее время и последует коррекция цен на
удобрения, то до конца года основной тенденцией все
же будет оставаться рост.
«Поэтому ожидание существенного снижения цен
может не оправдаться. А вот поймать приемлемые цены
на сезонных колебаниях спроса-предложения вполне
реально. Принимать решения о закупке нужно только
после анализа рынка. В большинстве случаев цифры говорят сами за себя», — добавил Сергей Рубан.
Latifundist.com
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