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насіння

Якщо у Вас є крупа в мішках, сухофрукти в коробках, горіхи в ящиках, а над усім
цим літає міль – порятунок в стрічках та платах Detia Degesch (Німеччина)
Інформація про продукт
Плата являє собою напівгнучку інертну пластину матрицю розміром формату паперу А4. На матрицю нанесено порошкоподібний фосфід магнію. Кожна плата
поміщена у водопроникний пакет і запаяна в газонепроникний пакет з фольги.
Стрічка складається з 20 плат з’єднаних між собою.
Під час фумігації плата витягується із фольги. Швидкість
розкладання фосфіду магнію завдяки порошкоподібній
формі відбувається швидше, ніж швидкість розкладання таблеток і може варіюватися в залежності від вологості
та температури. Зазвичай плата повністю проявляє свою
дію впродовж 3-4 днів. Після повної дегазації на платі залишається менше 0,2% нерозкладеного фосфіду магнію,
тобто відбувається майже повне розкладання. Залишки не
являють собою небезпеки зараження продукції, не змінюють смак, запах та колір товарів. Дегазацію використаних
плат і стрічок виконують вологим методом.
Ефективність плат і стрічок
Плати та стрічки Degesch ефективно знищують дорослих
шкідників товарних запасів зернових, а також коли вони
знаходяться у стадіях яєць, личинок та лялечок: довгоносика комірного та рисового, пильщика зернового, вогнівки, зернової молі та інших.
Переваги використання плат і стрічок Degesch
► фумігація можлива навіть при низьких температурах
► швидке виділення газу
► майже повне розкладання фосфіду магнію
► можливість використання при низькій атмосферній вологості і температурі (від 5 градусів).
Продукція підлягає фумігації за допомогою
плат і стрічок Degesch
► Готова перероблена продукція: крупи, борошно
будь-яких видів, макарони, чіпси, сухе молоко, трави,
спеції, горіхи і т.д.
► Непродовольча група товарів: тютюн, вовна, бавовна, дерево, хутро, перо.
► Пакувальний матеріал: мішки з джуту, дерев’яні
ящики.

Особливу увагу варто

приділяти фумігації
насіння
Оскільки в будь-яких таблетках, що виділяють фосфід, міститься карбонад амонію в якості попереджувального заходу, в деяких публікаціях містяться відомості про зниження схожості після фумігації. У платах та стрічках карбонад амонію відсутній.

Фосфід
магнію

Вага

Виділення
фосфіду, г

56%

117 г

33

56%

2 340 г

600

Плати
Degesh
Стрічки
Degesh

Дозування
1-2 плати
на 30 м3
1-2 стрічки
на 600 м3

Плати та стрічки простіші у використанні і вимагають меншого часу експозиції, їх легко утилізувати після
газації.
Інструкція по утилізації
У добре провітрюваному приміщенні або на вулиці, наповнити бочку водою на дві третини та додати трохи миючого засобу. Плату опустити у воду на глибину 10-15 см.
Коли зникнуть бульбашки на поверхні води, можна опустити наступну плату.

ТОВ ФІРМА «Спецтехнологія»

sales@rodent.com.ua

т./ф.: (044) 483 31 71, (044) 483 32 72, моб. (050) 501 72 77

www.rodent.com.ua
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Гібриди кукурудзи від ТОВ «Еліта»
Підприємство ТОВ «Еліта» займається
вирощуванням насіння близько двох десятиріч.
Професіоналізм та порядність в партнерських
відносинах добре відомі фермерам, які хоча б
один раз використовували на полях продукцію
цієї компанії.
Компанія «Еліта» розпочала збирання врожаю
2021 року з ділянок гібридизації.
Найближчим часом посівний матеріал буде
готовий до реалізації. Ми вже маємо данні
біологічної врожайності з демонстративного
полігону підприємства, які показують:
1.
2.
3.
4.
5.

СТАБІЛЬНУ ГЕНЕТИКУ
ВИСОКУ ВИРІВНЯННІСТЬ
ВЕЛИКУ МАСУ ТИСЯЧІ НАСІНИН
ВИСОКУ ВОЛОГОВІДДАЧУ
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ

Чернорибченко Григорій Володимирович
засновник та керівник ТОВ «Еліта»

Полігон кукурудзи ТОВ «Еліта»
Біологічна врожайність 2021 р.

Гібрид

ФАО

Волога

Маса зерна
з 1 початку

Густота

Врожайність

Ксена

300

20

194

70

135,8

Фієста

280

19,4

198

70

138,6

Рута

290

20

242

70

169,4

Легенда

300

20,8

225

70

157,5

Корунд

290

18,5

220

70

154,0

Хотин

280

15,8

172,2

70

120,54

Шквал

310

26,8

283,4

70

198,38

Астра

240

19

225,2

70

157,64

Тала

320

19,5

150

70

105,00
144,62

Гібриди експериментальні
Атон

330

16,8

206,6

70

3037

280

14,7

210

70

147,0

1440

310

16,5

230

70

161,0

5143

350

18

270

70

189,00

Слюсаренко Андрій Іванович, агроном ТОВ «Еліта»

Данні представлені на 10.10.2021 р.

Ми завжди готові дати вичерпну консультацію нашим клієнтам по всім тонкощам технологій
вирощування, для цього у нас достатньо спеціалістів з величезним науковим
та практичним досвідом.

ТОВ «Еліта» запрошує до співпраці

 098-804-44-89

 050-931-76-77

Зайцев Р.С. – менеджер з продажу

Р

З з р та Д О Б Р И ВА

стор. 11-12
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те х н ік а

стор. 16-39
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ELVORTI на AGROEXPO 2021
Ця популярна аграрна виставка відзначилась справжнім вернісажем новинок українських машинобудівних підприємств. Безумовним лідером та законодавцем інновацій на цій виставці можна без перебільшення назвати компанію ELVORTI, яка вже в котре продемонструвала свою готовність відповідати провідним агротехнологічним трендам.

ELVORTI орієнтується на світові стандарти
«Світ рухається у бік до точних технологій, – говорить
генеральний конструктор ELVORTI Юрій Кваша, – сучасні
посівні комплекси, по-перше, мають електроприводи – це,
фактично, безступеневі коробки передач, по-друге, оснащені, системами супутникової навігації. І перша, й друга
фішки дають змогу точніше сіяти та вносити мінеральні
добрива, на підставі інформації, закладеній у карті поля,
навігація дає змогу вимикати секції, щоб не було так званих накладок. Сівалки провідних брендів виконують всі
операції практично в автоматичному режимі, контролюючи як, глибину посіву, так і норму висіву. Звісно, орієнтуючись на ці стандарти, ми розробили або вдосконалили
низку своїх моделей».

Генеральний конструктор розповів про кілька новинок.
Серед них зернотукова сівалка для роботи за технологією no-till ALFA-6. Щоб вона могла впоратися із майже необробленим полем та сформувати посівне ложе, її обладнали турбодиском із хвилястим профілем, збільшили притискне зусилля. Техніка пройшла успішне випробування
у фермерських господарствах.
Оновлено та розширено лінійку обприскувачів
у діапазоні 18, 21, 24, 28 м, їх дообладнали сучасними
системами контролю та навігації, які дають змогу
раціональніше використовувати ЗЗР.
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В секторі ґрунтообробних знарядь з’явився
універсальний п’ятирядний культиватор
для роботи на площах із великою кількістю
пожнивних залишків POLARIS 4 PREMIUM,
POLARIS 6 PREMIUM, POLARIS 8 PREMIUM,
які оснащені лапами на пружинній стійці, а також
котками для ущільнення ґрунту та гідросистемою
для переведення у транспортний стан.
Головний конструктор команди просапних машин
заводу ELVORTI Артем Пархоменко розповів про модернізовану сівалку VEGA 8 PROFI, яка одержала імпортні підшипники у всіх вузлах, змінену конструкцію
підшипникового вузла дводискового сошника, модернізований причепний пристрій, з вентилятором на сниці, дводискові тукові сошники, що загалом дало змогу
збільшити гарантійне напрацювання з 240 до 1000 га.
Але головна новація – унікальна безпровідна система з
електроприводами Graham Command PRO, якою можна керувати з планшета на ОС Android. Завдяки цій інновації сівалка може автоматично відключати кожну
секцію, контролювати змінну норму в кожному ряду на
підставі карти завдань та якість посіву, надавати звіти
про карти фактичного внесення та статистику посіву –
пропуски, двійчатки (сингуляцію).

техніка
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Для довідки
«Міжнародну агропромислову виставку «AGROEXPO» вже прийнято розглядати не тільки як торговельний майданчик, а як
комплексний механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки. Це єдиний в Україні агропромисловий форум, що надає
унікальну можливість вітчизняним аграріям ознайомитись з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання для
АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних
порід тварин та птиці (площа 2000 м²), побачити техніку в роботі
– на демонстраційних показах, взяти участь в тематичних семінарах та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне розміщення виставки є найзручнішим для
відвідувачів з усіх регіонів України, адже виставка розташована
у самому центрі України», – зазначають організатори. У відкритті
AGROEXPO 2021 взяли участь міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна, Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, заступник
посла Великої Британії в Україні Ніколас Гаробс, виконавчий директор офісу по залученню інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач. Загальна площа експозицій цього року становить 125 000
квадратних метрів. Загальна кількість експонентів – 510, а учасників «Покровського ярмарку» – 500.
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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

№ 18 - 2021 р.

Електронна газета на www.agrarnik.info

техніка

25

26

техніка

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

№ 18 - 2021 р.

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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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.

Р

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).

ГАРАНТІЯ – 1 РІК

Лісові подрібнювачі, ротоватори (виробництво Іспанія)
55 років досвіду
В даний час в Україні використання лісових подрібнювачів стає все
більш актуальним, оскільки розчищення полів, необроблюваних (заліснених) площ, зон ліній електропередач, нафто - газопроводів та лісовідновлення визначені як одні з пріоритетних завдань сьогодення.
Область застосування лісових подрібнювачів:
 з нищення чагарників і дерев на сільськогосподарських полях;
р
 озчищення від заліснення територій під посівні площі;
о
 чищення підлісків, знищення непотрібних насаджень;
р
 озчищення узбіч і кюветів автомагістралей від кущів та дерев, обслуговування узбіч і смуг відводу автомобільних доріг і залізничних
колій;
о
 чищення від непотрібних насаджень при підготовці будівельних і
промислових майданчиків;
р
 озчищення території перед будівництвом
ліній електропередач
(ЛЕП) і нафто- газопроводів;
в
 ідновлення та утримання лісових стежок і просік;
о
 блаштування та утримання протипожежних смуг;
 з нищення дерев і пеньків при відновленні лісопосадок, садів та лісів;
у
 тримання благоустрою зелених насаджень;
Модельний ряд лісових подрібнювачів представлений в широкому
асортименті, що дозволяє підібрати оптимальну модель для якісного
виконання поставлених перед ними завдань.

ГАРАНТІЯ – 1 РІК
(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

Лісові подрібнювачі мають ширину захвату від 100 до 250 см.,
Подрібнюють дерева Ø до 40 см і можуть агрегатуватися з різними видами техніки:
 з тракторами від 80 до 350 к.с. (Привід від ВВП);
 з екскаваторами (привід від гідросистеми);
 з навантажувачами (привід від гідросистеми);
Мають можливість заглиблення в землю від 70 до 400 мм.

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

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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НАЙКРАЩа ПРОПОЗИЦІя НА РИНКУ!

Р

Подрібнювач пожнивних решток кукурудзи,
соняшнику, травостою, гілок в садах
та виноградної лози ПРР – 280
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
Лінійна швидкість зрізання
Висота оброблюваних решток

Розташування робочих органів на роторі по подвійній спіралі.
Таке розташування знижує навантаження на двигун трактора до 24 %
Подрібнювач рослинних решток ПРР280 професійний мульчер призначений
для роботи на великих земельних площах для подрібнення вертикальних пожнивних залишків кукурудзи, соняшнику, стерні зернових, бобових, рапсу,
сої, гречки, а також високої трави та
молодої порослі на занедбаних і необроблених землях.
Стандартне виконання:
р
 едуктор з обгінною муфтою
(виробництво Італія);
т
 рьохточкове кріплення до тракторів
II-ї 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);
п
 отужний карданний вал
в комплекті;

ГАРАНТІЯ – 1 РІК
(050) 301-49-85
(050) 307-53-97

Молотки – 32 шт.
Вага одного молотка-850 г.

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

Y – подібні ножі, 96 шт.

Переваги мульчера ПРР-280
М
 ульчер характеризується міцною, жорсткою конструкцією та відмінними технічними характеристиками, що дозволяє працювати у самих жорстких умовах.
П
 осилений корпус подрібнювача;
В
 заємозамінні робочі органи (молотки або Y-подібні ножі) розташовані по
подвійній спіралі, що зменшує навантаження на двигун трактора, подовжує строк служби підшипників, машина працює тихіше, менше схильна
до розбалансування;
А
 втоматичний натяг ременів;
Е
 лектронне 3-х ступеневе балансування ротора;
П
 одрібнювач оснащений задньою кришкою з механічним відкриванням для збільшення продуктивності (пропускної здатності) та поліпшення
умов обслуговування;
К
 ронштейни коліс мають 5-ть 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, 2-х компонентна німецька емаль підвищеної твердості.
П
 одрібнювач оснащений передніми захисними пластинами, що захищають від викиду сторонніх предметів і подрібнених післяжнивних
залишків.

Виробник МПП « Либідь »
(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.
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тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05

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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тваринництво

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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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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Взаємозв’язок ґрунту та води

Р

Вологість ґрунту найбільше обмежує потенціал виробництва кормів
у напівзасушливих регіонах. Орієнтовна ефективність використання
води для зрошувальних та суховодних систем виробництва
сільськогосподарських культур становить 50%, а наявна ґрунтова
вода має великий вплив на рішення, які виробники приймають
впродовж року. Доступна для росту рослин вологість становить
приблизно 0,01% загальносвітової води, що потрапляє до ґрунту.
Розуміючи трохи фізичні властивості ґрунту та його
зв’язок із вологою, можна приймати кращі рішення щодо
управління поливом. Текстура та структура ґрунту значно
впливають на інфільтрацію води, її проникність та здатність
утримувати воду.
Текстура належить до складу ґрунту з точки зору частки
дрібних, середніх та великих частинок (глина, мул та пісок
відповідно) у певній ґрунтовій масі. Наприклад, грубий ґрунт
– це пісок або суглинок, середній – суглинок або мул, а тонкий – це піщана глина, мулиста глина або глина.
Структура ґрунту описується як розташування частинок
(піску, мулу та глини) у стійкі одиниці, які називаються агрегатами. Вони надають ґрунту структуру. Агрегати можуть
бути пухкими та розсипчастими або утворювати чіткі, однорідні візерунки. Наприклад, зерниста структура пухка і розсипчаста, блокова структура має шість сторін і може мати
кутові або закруглені сторони, а пластинчаста структура багатошарова і може вказувати на проблеми ущільнення.
Пористість ґрунту – це простір між частинками, який
складається з різної кількості води та повітря. Пористість
залежить як від текстури, так і від структури ґрунту. Наприклад, тонкий ґрунт має менші, але більш численні пори, ніж грубий. Грубий ґрунт має більші частинки, ніж
тонкий, але він має меншу пористість або загальний простір пор. У дрібних порах вода може утримуватися міцніше, ніж у великих, тому дрібні ґрунти можуть утримувати
більше води, ніж грубі.
Інфільтрація води – це рух води з поверхні в нижні шари.
Текстура, структура ґрунту та схил мають найбільший вплив
на швидкість інфільтрації. Вода переміщується під дією сили
тяжіння у відкриті порові простори в ґрунті, а розмір частинок та їх відстань визначають, скільки води може надходити
до них. Швидкість інфільтрації вища у тонких ґрунтах.
Проникність відноситься до руху повітря і води через
ґрунт. Це важливо, оскільки це впливає на надходження до
кореневої зони вологості та поживних речовин, доступних
для засвоєння рослинами. Проникність ґрунту визначається відносною швидкістю руху вологи та повітря через найбільш обмежувальний шар у межах верхніх 100 см ефективної кореневої зони. Вода і повітря швидко проникають
у грубі ґрунти з зернистими надрами, які, як правило, пухкі
у вологому стані і не обмежують рух води або повітря. Повільна проникність характерна для помірно дрібного надру з
кутовою або підкутною блоковою структурою. Він твердий у
вологому стані та коли висихає.
Водоутримуюча здатність контролюється насамперед текстурою ґрунту та органічними речовинами. Ґрунти з меншими частинками (мул і глина) мають більшу площу поверхні,
ніж з більшими частинками (наприклад, пісок), а велика площа поверхні дозволяє ґрунту утримувати більше води. Іншими словами, ґрунт з високим відсотком мулу та глинистих
частинок, що можна назвати дрібним, має більшу здатність
утримувати воду.
Надлишок або гравітаційна вода швидко стікає з поверхні після сильного дощу через сили тяжіння (точка насичення
до ємності поля). Рослини можуть використовувати невелику
кількість цієї води, перш ніж вона вийде з кореневої зони.
Доступна вода утримується в ґрунті після того, як надлишок
злиється (ємність поля до точки в’янення). Ця вода є найважливішою для рослинництва або кормового виробництва. Рослини можуть використовувати приблизно 50% його, не проявляючи стресу, але якщо доступно менше 50%, може виникнути стрес від посухи.

Недоступна вода – це вологість ґрунту, яка настільки
міцно утримується в структурі, що не може бути вилучена
рослиною. Вода залишається в ґрунті навіть нижче точки
в’янення рослин.
Текстура ґрунту значно впливає на доступність води. Піщаний ґрунт можна швидко наповнити вологою, але він не
здатний утримувати стільки води, скільки ґрунти з більш
важкими текстурами. У міру того, як текстура стає важчою,
точка в’янення збільшується, тому що дрібнозернисті ґрунти
з вузьким розставленням пор утримують воду щільніше, ніж
маси з широким розставленням пор.
Ґрунт – цінний ресурс, що підтримує життя рослин, а вода – невід’ємний компонент цієї системи. Рішення щодо
управління видами сільськогосподарських культур, популяцій рослин, планування поливу та кількості азотних добрив
залежать від кількості вологи, доступної культурам впродовж
усього періоду вегетації. Розуміючи деякі фізичні характеристики, можна краще визначити сильні та слабкі сторони
різних типів ґрунтів. А сучасні технології допоможуть використати потенціал наявного ґрунту максимально ефективно.
Особливої уваги заслуговує прилад вимірювання вологості
ґрунту M-SM5 PRO компанії AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH
(Німеччина) https://logger.agroflowsystem.com/ua/.
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:

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

44

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

обладнання

№ 18 - 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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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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