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■1
 7 обов’язкових положень Статуту
сільськогосподарського кооперативу
■Щ
 о потрібно знати особам, які мають
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■А
 грарний 2020-й: яким був рік
для виробників меду?
■Я
 кий кредит вигідніше: банківський чи товарний?
■Щ
 о буде з цінами на сільгосптехніку після
рекордного подорожчання сталі
■Ч
 то поменялось для ФОПов
с 1 января 2021 года
■Н
 аучно-практические основы комплексной
переработки зерна амаранта
■Я
 к вибрати сівалку для кукурудзи
■О
 собливості будови конвеєрних зерносушарок
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КРАЩІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ ВІД ПРАТ «СЕЛЕНА» –
ВСТИГНІТЬ КУПИТИ НАЙКРАЩЕ!

Р

Лютневий сніг не тільки заважає на дорогах: у аграріїв він формує надію на достатній запас вологи в ґрунті, а значить –
можна буде сміливо сіяти соняшник. Головне – правильно обрати посівний матеріал. В умовах сучасної України чи не
основна умова – стійкість до вовчка. На сезон 2021 приватна селекційно-насінництва компанія «Селена», яка вже 20 років є
лідером української селекції, пропонує гібриди соняшнику, основні якості яких – саме генетична стійкість до вовчка та посухи.
НОВИНКА! – абсолютно новий гібрид соняшнику, створений із використанням іспанського
селекційного матеріалу.
Високотехнологічний простий гібрид іспанської селекції, стійкий до гербіцидів сульфоналсечовинної групи (Гранстар), нових рас вовчка (раси А-G+), несправжньої борошнистої роси, олійного напрямку використання. Рекомендований для Степу та Лісостепу, середньостиглий, з вегетаційним
періодом 108-110 днів. Висота стебла – 155-165 см, кошик тонкий, слабопониклий, діаметром 2224 см. Високотехнологічний, з рівномірним цвітінням і визріванням, слабо осипається при перестої, дуже посухостійкий.
Потенційна врожайність 4,0-4,5 т/га, олійність 50,3%, лушпинність – 22-24%, збір олії
– 1,80-1,85 т/га.
Агротехнічні вимоги: рекомендована густота стояння рослин в зонах достатнього зволоження –
55 тис., недостатнього зволоження – 50 тис./га.
БАСТІОН – трилінійний середньоранній (110-112 днів) гібрид лінолевого типу, стійкий до гербіцидів
сульфонілсечовинної групи (Гранстар). Рослина висока (170-175 см), галуження відсутнє. Положення
кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середнього розміру, випуклої форми.
Сім’янка широко-яйцеподібної форми, середнього розміру, за основним кольором чорна, смугастість
на краях та між краями сім’янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий. Висока посухостійкість досягається за рахунок інтенсивного розвитку вторинної кореневої системи, із потраплянням
її на глибину 2,5 м. Гібрид відрізняється максимально високою планкою мінімальної врожайності!
З ним Ви ніколи не підете в мінус!
Середня врожайність за період випробування в зоні Степу – 27,3 ц/га, гарантований приріст –
+0,8 ц/га. Потенційна врожайність – 4,1 т/га. Маса 1000 насінин – 60-70 г. Вміст жиру – 48-52%,
білка – 15,8%. Вихід олії – 1531 кг/га.
Але в посіві завжди повинно бути місце для класики, перевіреної роками використання, особливо
для збереження родючого шару ґрунту.
ВІВАТ – високоврожайний, високотехнологічний для зон Степу і Лісостепу простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу олійного напрямку використання. Середньоранній, з вегетаційним періодом
105-110 днів. Потенційна урожайність – 3,7-4,3 т/га, олійність – 48-52%, лушпинність – 22-23%, збір
олії – 1,5-2,0 т/га. Високотехнологічний, з рівномірним дружнім цвітінням та визріванням, вирівняний по висоті рослин, посухо- та жаростійкий, стійкий до вовчка (раси А-G) та несправжньої борошнистої роси (раса 730). Маса 1000 сім’янок – 60-70 г. Рекомендована густота стояння рослин в зонах
достатнього зволоження – 55-60 тис., недостатнього зволоження – 50-55 тис. рослин/га.
Вегетаційний період, дні

Висота рослин, см

Маса 1000 сім’янок, г

Стійкість до вовчка

Олійність,%

ВІВАТ

105-110

160-170

60-70

А-G

48-52

БАСТІОН

110-112

170-175

60-70

A-F

48-52

НОВИНКА!

108-110

155-165

55-70

А-G+

49-51

З питань придбання насіння звертайтесь до ПрАТ «Селена»
 Ірина 050 490 45 61

 Андрій 050 391 20 20

 selena-odessa@ukr.net
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СОНЯШНИК БЕРКАНА – НАСІННЯ ДЛЯ РОЗУМНИХ. Р

Коли інші конкуренти вже давно зійшли з дистанції – він тримається

Навіть його назва – руна Беркана (старонімецький) – у всі часи було пов’язана з певними магічними властивостями,
жіночою енергією, родючістю, урожаєм, ростом, розвитком.

●Н
 овий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
офіційно включений до реєстру сортів рослин, придатних
до поширення в Україні на 2021 рік.
●Н
 еперевершений гібрид для умов спеки, посухи та стресів.
●Т
 ехнологія Clearfield. Добре переносить будь-який препарат
імідозалінової групи гербіцидів.
●Д
 уже висока стартова швидкість росту. На наших
випробувальних полігонах один з перших закриває рядки.
●П
 отужний гібрид з крупними листками, міцним стеблом
та великим кошиком.
●Г
 либока коренева система, яка дозволяє споживати поживні
речовини і вологу з горизонтів, які недоступні іншим гібридам.
●В
 исокий вміст олії до 52%.
●Н
 адзвичайно високий потенціал урожайності.
●В
 егетаційний період 110-112 днів.
●Д
 уже швидка вологовіддача за рахунок тонкого кошика.
●Н
 е осипається при перестої.
●Н
 е рекомендований до загущення. Оптимальна густота
до збирання в умовах Степу не більше 50 тисяч рослин
на 1 га, Лісостепу – 55 тис./га.
У 2019 році гібрид Беркана значно перевищив усереднену врожайність гібридів, що пройшли державну реєстрацію за
п’ять попередніх років – на 25,4%.
А у надзвичайно посушливому та несприятливому 2020 році –
на 30,7%! Причому з майже однаковим перевищенням як по зоні Степу – на 31,7%, так і по Лісостепу – на 29,8%.
Зверніть увагу: «за попередні п’ять років» – тобто згідно з методикою, порівняння врожайності цього гібрида йшло не з цим
роком, а з минулою п’ятирічкою, що підтверджує надзвичайну
посухостійкість гібрида Беркана.
Нагадаю, що в Україні в останні п’ять років кількість вітчизняних гібридів соняшнику, які передаються на державне сортовипробування, знизилась утричі. А процент районованих гібридів соняшнику вітчизняної селекції до загальної кількості районованих становив 25%. Таким чином порівняння врожайності нашого гібрида Беркана було з урожайністю гібридів іноземної селекції світових брендів. В цих умовах гібрид Беркана не
тільки не поступився по урожайності цим гібридам, але і значно
їх перевищив.

Звертайтесь до нас напряму за насінням, оскільки до деяких він все одно може попасти від різних шахраїв, які купляють у нас це насіння, а потім реалізують
утричі дорожче під насіння відомих світових брендів.
Вартість за 1 посівну одиницю:
●ф
 ракція економ (2,6-3,0 мм) –
600 грн. Вага посівної одиниці 6 кг.
●ф
 ракція стандарт (3,0-4,0 мм) –
1400 грн. Вага посівної одиниці 8,7 кг.
●ф
 ракція екстра (4,0-5,0 мм) –
1800 грн. Вага посівної одиниці 11,7 кг.
З повагою, директор ТОВ «АФ НПП
АГРОМИР» Гостєв Євген Юрійович

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ВІД ВИРОБНИКА
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
www.agromir-ua.com
www.agromir-im.zakupka.com
www.af-npp-agromir.in.ua
www.agromir-harkov.all.biz
Телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид

Особливості

Презент new

стійкий до кореневих гнилей

Фурор new
Віват
Сучасник

найвищий потенціал урожайності
стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу
для низьковитратних технологій вирощування

Торук new
Беркана new

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield

Анна+

технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару

Вартість за 1 посівну одиницю (за 1 т)
стандарт
екстра
500
1600
2000
(80 000-1 т)
(160 000-1 т)
(160 000-1 т)
економ

500
(80 000-1 т)

1400
(160 000-1 т)

1800
(160 000-1 т)

600

1400

1800

–

1800

1800
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Гібриди кукурудзи та соняшнику від ТОВ «Еліта» –
районовані гібриди по кліматичним зонам України
Полігон кукурудзи ТОВ «Еліта»

КУКУРУДЗА

(біологічна врожайність 2019 р.)

Назва

ФАО

Волога

Густота тис./га

Урожай ц/га

АСТРА

260

15

72

126,72

АТОН

320

13

72

165,36

ХОТИН

280

13,7

72

142,58

БУРШТИН

350

18,8

72

168,48

ТАЛА

350

154,08

У зв’язку з тим,
що за останні роки
спостерігається
підвищення
температури,
сільгоспвиробники
потребують
посухостійкі,
високоврожайні гібриди
кукурудзи з гарною
вологовіддачею та
з адекватною ціновою
політикою.

СОНЯШНИК
Наші гібриди соняшнику показали
себе, як добре пристосовані до
погодних умов, які останнім часом
спостерігаються в Україні, а саме
засухи. В південних, центральних
та інших регіонах була стабільно
висока врожайність та стійкість
до хвороб, вихід масла не менше
як 50 відсотків, що дає змогу
отримувати додаткові кошти
за високий вміст олії.

Р

Окремо хотілось би відмітити

НОВИНКА

новий гібрид – АТОН

Нарешті в Україні з’явився гібрид,
який може конкурувати з продукцією
іменитих закордонних виробників.






СТАБІЛЬНА ГЕНЕТИКА
ВИСОКА ВИРІВНЯННІСТЬ
ВЕЛИКА МАСА ТИСЯЧІ НАСІНИН
ВИСОКА ВОЛОГОВІДДАЧА
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ

Полігон соняшнику

(Полтавська ДС ГДС ім. М.І. Вавілова, 2020 р.)
Волога
збиральна

Врожайність,
т/га

Вегетаційний
період

Стійкий до

Триб’ют

10,7

3,89

105-110

Гранстар

Флорімі

12,5

3,2

110-115

Гранстар

Аракар 107×14

12,8

3,06

105-110

Євролайтінг

Ліміт

11,8

3,4

110-115

Євролайтінг

Назва

Підприємство
ТОВ «Еліта» пропонує
посухостійкі, високоврожайні,
з гарною вологовіддачею

гібриди кукурудзи
та високоолійнові

гібриди соняшника
 098-804-44-89

АРАКАР
107 × 14

ТОП ПРОДАЖ

 стійкий
до сірої білої гнилі,
фомопсіса
 високий потенціал
врожаю
 високий вміст олії
 стабільно високий
врожай
 толерантний
до загущення

 050-931-76-77

Зайцев Р.С. – менеджер з продажу

Чернорибченко
Григорій Володимирович,
засновник та керівник
ТОВ «Еліта»
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Як збільшити врожай зернових
без зайвих витрат?
Останнім часом
на ринку добрив
частіше з’являються
препарати, які
не є «традиційними».
Ми вже звикли, що вносяться різноманітні мінеральні
добрива для того, щоб підвищити врожайність. Але
є такі добрива, котрі нічим
не поступаються мінеральним, а в деяких випадках
навіть кращі за них. До цих
препаратів можна віднести
добрива на основі гумінових кислот та добрива, які
у своєму складі несуть одиндва моноелемента, найбільш
потрібні для рослин в період
їх активної вегетації.

Р

Підприємства Групи компаній Фрея® (Україна) налагодили
виробництво таких добрив. Для ефективного вирощування
зернових культур ми пропонуємо поєднання трьох препаратів.



Перший – Фрея-Аква™ (С11) Зернові. Це мікродобриво з гуматом калію.
Концентрований розчин гумінових речовин з мікроелементами до зернових
колосових та круп’яних культур для позакореневих (листових) підживлень
та передпосівної обробки насіння. Насичений необхідними фізіологічно активними комплексами. До складу препарату входять макроелементи NPK
та мікроелементи – сірка, мідь, залізо, марганець та інші.



Другий – Фрея-Аква™ (Zn) Цинк. Монохелат цинку на основі ОЕДФ.
Для корегування мінерального живлення та від хвороб рослин. Цей препарат усуває дефіцит цинку в критичні для рослин фази розвитку, посилює ріст кореневої системи при обробці насіння та посадкового матеріалу,
ефективно протидіє збудникам грибкових захворювань рослин та робить
багато іншого для досягнення кращого результату.



І нарешті третій препарат – Фрея-Аква™ (В) Бор. Це борне монодобриво
на основі органічних поліборатів, корегує мінеральне живлення та діє проти
хвороб рослин. Особливо треба зазначити, що добриво збільшує коефіцієнт
засвоєння елементів живлення із ґрунту та мінеральних добрив.
Вартість препаратів найменша за мінеральні добрива і норма витрат дуже
економічна, а ще ці добрива можна вносити разом, тому вам не загрожують зайві витрати, щоб отримати кращий врожай цього сезону.

Замовляйте добрива, телефонуючи нам на телефон «гарячої лінії» 0-800-331-332 (всі дзвінкі для вас безкоштовні).
А також купуйте добрива як оптом, так й у роздріб у нашому цілодобовому онлайн-магазині добрив:



www.freya.ua
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тваринництво

стор. 19

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
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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
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стор. 22-43
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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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Експерти про No-Till
Сучасність постійно ставить нові виклики аграріям. Не виключенням став і 2020 рік,
який немовби лакмусовий папірець продемонстрував масштабність вже існуючих та ще
серйозніших, грядущих проблем. Показовість 2020 року полягає в тому, що осінь 2019-го
була сухою, а метеорологічна зима з традиційними морозами, снігом та промерзанням ґрунту
вперше за період спостережень (120 років) так і не настала…
Все б нічого, проте ця ситуація переросла в кризу пилових бур та пилових штормів, яка прокотилася майже всією територією України весною
2020 року. Сотні мільйонів тонн родючого чорнозему здуло потужним вітром з поверхні наших розораних родючих полів та було винесено потоками
вітру на сотні кілометрів.
Постійне збільшення площ еродованих ґрунтів
та пов’язане з цим зниження ґрунтової родючості
призводить до додаткових витрат при вирощуванні сільськогосподарських культур і підвищення собівартості сільськогосподарської продукції.
В сучасних економічних умовах виробництво
на деградованих землях часто стає нерентабельним. Як наслідок, еродовані ґрунти виводять з
категорії орних земель, що призводить до скорочення сільськогосподарських угідь. Все це свідчить про необхідність вжиття заходів щодо захисту ґрунтів від ерозії.
Такого не відбувається в полях, на яких проходить господарювання по природозберігаючій технології No-Till.

Semeato New Land

Структура ґрунту при No-Till не руйнується, рослинні залишки завжди покривають ґрунт, захищаючи його від перегрівання палючим сонцем та від
ерозії. На таких полях пориви вітру не в силі здувати родючий шар чорнозему та зносити його! Крім
захисту від ерозії, працюючи по технології No-Till,
Ви отримуєте ще й підвищення врожайності та
рентабельності, оскільки вміст гумусу у ґрунті при
цьому у Вас постійно зростає. Вже доведено, що гумусованість ґрунту пов’язана з її здатністю до накопичення і детоксикації сполук важких металів та
пестицидів, це не говорячи вже про збереження та
накопичення вологи на Ваших полях.
“Компанія Агромир” – це 8000 га землі у власній
обробці з безперервним, стовідсотковим (100%) NoТill впродовж 15 років. За цей час ми набули великий
практичний досвід, яким готові поділитись з Вами.

тел. +38 050 341 12 94
+38 050 320 38 80
+38 050 457 11 92
www.agromir-notill.com

Fabimag FG-01
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пневматичнІ сівалкИ

 Semeato SSM-41
 Semeato SSM-35

ТЕХНОЛОГІЯ

No-till
ДОПОМОЖЕМО:

у впровадженні технології No-till

ПРОПОНУЄМО:

Технологічний консалтинг
Сівалки: SEMEATO, Fabimag
ЗЗР, мікродобрива, насіння

Semeato – SSM-41

ГАРАНТУЄМО:

Якісній сервіс та навчання
Запчастини
•С
 ІВАЛКИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
• У НІВЕРСАЛЬНІ, ВУЗЬКОРЯДНОГО
ТА ШИРОКОРЯДНОГО ПОСІВУ
•П
 НЕВМАТИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ
СІВАЛКИ, ПРОСТІ В НАЛАШТУВАННЯХ
ТА ОБСЛУГОВУВАННІ

Semeato – SSM-35

•П
 РЯМИЙ ПОСІВ
БЕЗ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
• З ДАТНІ СІЯТИ ПО БУДЬ-ЯКІЙ
КІЛЬКОСТІ РЕШТОК
•В
 НОСЯТЬ ДОБРИВА В РЯД ПОСІВУ,
ЗБОКУ ТА ПІД РЯДОК ПОСІВУ

РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ!
тел. +38 050 341 12 94
+38 050 320 38 80
+38 050 457 11 92

Semeato – PD-17

www.agromir-notill.com
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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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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.

Ан а логів н а р и н к у 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

П
 осилені
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.

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

Подрібнювач рослинних
решток ПРР-200

на
жав ія
Дер енсац
п
ком
%

25

Підбирач-подрібнювач
пожнивних решток (імпорт)

 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.

Стаціонарні дощувачі для
сільського господарства

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 95 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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Безсекційний КРН
та універсальний культиватор
Р

Кожний хлібороб вибирає собі власну систему землеробства, яка найбільш відповідає його переконанням.
Але якою б не була його власна модель (за винятком нульової), одним з основних хліборобських інструментів є культиватор.

Спеціально розроблений для мінімального обробітку

В наш час продається багато типів культиваторів,
з-поміж яких необхідно вибрати найбільш оптимальний з
точки зору ціна-якість. Для того щоб перейти до питання,
яким же саме має бути культиватор, необхідно спочатку
перерахувати його всі можливі недоліки.
Напевне, кожен мав змогу бачити, як під час культивації
забиваються пожнивними рештками моделі з двохрядним
розташуванням робочих органів, особливо в районі розташування опорних коліс, як починає горнути зубова борона, не справляючись з великим об’ємом рослинних решток,
як постійні вертикальні рухи стійок спричиняють недотримання глибини обробітку, як лапи на розбитих гряділях,
або їх недостатнє перекриття, зводять нанівець всю працю. Результатом такого обробітку є нерівномірна глибина
та весело зеленіюче смугами поле вже через 3-5 днів.
Багато хто застосовує важкі культиватори замість післяжнивного лущіння на пересохлому ґрунті, де внаслідок
підвищеного опору підпружинена лапа відтягується назад
(працюючи вже не плоскістю, а носком), а потім, при спрацьовуванні пружини, вивертає на поверхню грудки, що
є неприпустимим для якісної культивації. Взагалі основні
вимоги до культиватора сформував більш ніж 130 років
тому І.Є. Овсінський, який глузував з підпружинених робочих органів, а на своїх культиваторах «лапы крепко осаживал». Саме такий культиватор, перевірений 15 роками роботи у власному господарстві, ви й бачите на фото.
Які його переваги?
■Р
 озташування робочих органів в чотири ряди.
■ Висока стійка (560 мм від носка лапи до рами)
зменшує забивання рослинними рештками.
■ Унікальна форма лапи та жорстка стійка забезпечують
постійний кут атаки, мінімальний опір та забивання, і
гарантує економію палива в порівнянні з КПС
0,5 л/га (обробив 20 га – зекономив 10 л палива),
а в порівнянні з КПЕ, з КТС 2,5-3 л/га
(обробив 20 га – зекономив 50-60 л палива).
■ Перекриття між лапами – 10 см, це гарантує якість.
■ Транспортна висота становить 25 см.
■ Можливість працювати від 5 до 18 см.
Створений для роботи на важких ґрунтах степової зони
України, ефективно працює в інших кліматичних зонах.
Для безгербіцидної технології вирощення просапних
культур дуже важливим є вибір міжрядного культиватора.
Кожен мав змогу спостерігати, як під час першого обробітку в умовах кам’яніючого від сонця після довгожданого дощу ґрунту не витримується глибина обробітку, а про якість
обробітку по сліду трактора не доводиться навіть говорити.

Запропонована
вартість

У того ж, хто має поля на схилах, душа болить ще й від
вирізання культурних рослин внаслідок зносу.
Відомо, що найбільш ефективним в боротьбі з бур’яном у
рядку є підгортання під час другого міжрядного обробітку
при безгербіцидній технології. Проте багато землеробів свідомо відмовляються від нього. Аргументи тут наступні:
1. Часто під час підгортання кількості землі не вистачає
для повної загибелі бур`янів у рядку.
2. Крім цього, підгортальник (окучник) загрібає ґрунт
та оголює міжряддя, внаслідок чого міжряддя починають виблискувати на сонці, а згодом передчасно
розтріскуватися.
3. Інколи для повного пригортання в рядку доводиться повторювати обробіток.
До недоліків традиційного КРН можна віднести й витрати на заміну втулок, підшипників та коліщат. У себе в господарстві я відмовився від паралелограмних секцій і застосовую безсекційний КРН. На перший міжрядний обробіток ставлю одну універсальну лапу-бритву шириною 435
мм. Можна заперечити, що широкою буде захисна зона,
але хто має змогу витримати 10-сантиметрову зону? Лише
одноосібники, яким не шкода витратити 2-3 дні на культивацію 10-15 га, решта господарів все одно звужує робочі
органи на користь продуктивності.
При підгортанні кількість землі достатня для загибелі бур’янів, а міжряддя залишається не голим під гарячим
сонцем, а присипаним 3-5-сантиметровим шаром ґрунту за рахунок того, що верхній шар не згрібається секцією,
яка весь час підскакує, а підгортальник (окучник) працює
на стабільній глибині. Кількість землі достатня для гарантованого пригортання бур'яну в захисній зоні, а висота відвалів та їхній кут нахилу підібраний таким чином, що певна кількість землі перелітає через робочий орган та мульчує
за ним міжряддя 3-5 сантиметровим шаром грунту, надійно захищаючи посіви від палючого сонця.
Безсекційний КРН має ще один плюс для власників схилових земель – відсутність вирізання культурних рослин.
А для любителів нульового обробітку він цікавий ще й тим,
що за відсутності достатньої кількості пожнивних решток і
опадів на початкових етапах розвитку рослин відбувається інтенсивне випаровування і передчасне розтріскування міжрядь і, внаслідок цього, відставання культури в розвитку. За таких обставин безсекційний КРН єдиний зможе
виправити ситуацію.
Всі, кого зацікавив міжрядний та суцільний
культиватори, прохання дзвонити (067) 277-04-72
З повагою, В.С. БРОДОВСЬКИЙ

КРН (безсекційний) – 44 000 грн. з ПДВ
КП-4 – 85 000 грн. з ПДВ
КП-6 – 200 000 грн. з ПДВ
КП-8 – 220 000 грн. з ПДВ

Гріється Д-260?

067 277 04 72
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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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ПРИМНОЖИМО ЯКІСНІ
ЗДОБУТКИ РАЗОМ!

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!

- 10%

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів
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Перетворюємо Камаз на РОЗЧИННО-ЗАПРаВНУ СТАНЦІЮ.
Встановлюємо ПРЗ ЗЗР-5

Р

(ПРИСТРІЙ РІВНОМІРНОГО ШВИДКОГО ЗМІШУВАННЯ ЗЗР 5 м. куб.)

 Зменшує вплив людського фактора.
 Зводить до нуля можливість викрадення ЗЗР.
 Збільшує продуктивність на 60-70%.
в залежності від оприскувача.
 Повне використання діючої речовини ЗЗР, дякуючи
100% розмішуванню.
 Екологічність.  Зручність.  Практичність.
 Надзвичайно швидка окупність.

НАСОСИ ДЛЯ КАС

ПЕРЕМІШУВАЧІ ЗЕРНА

з приводом від:
 380 V
 гідравліки
 мотодвигуна

ШЛАНГИ для КАС
Фільтр для
бензовозу

Фільтр для
КАС CHF-2

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

70 см

Фільтр ДП
SEPAR

шнеки 2 м, 3 м 4 м

 ЗРУЧНІСТЬ  ЕФЕКТИВНІСТЬ

ПРОМИСЛОВІ НАСОСИ для НАВОЗУ

Пінний
маркер

 режим викачування  режим змішування  збільшений напір

до будь-якого
обприскувача

ГЕНЕРАТОРИ

– від ВОМ трактора
– стаціонарні 1-1000 кВт
ЗАПРАВОЧНІ КОЛОНКИ
МОТОПОМПИ для ВОДИ

ВСЕ для КАС

– КРАНИ
– ШЛАНГИ
– РУКАВА
– ШВИДКОЗЄДНАННЯ
– ФІТІНГИ
– ЛІЧИЛЬНИКИ КАС

ЄМНОСТІ для КАС

зберігання

транспортування

50 м. куб.
150 м. куб.

ТОВ «НВП АГРОПОСТАЧ»

3 м куб.
5 м куб.
6 м куб.

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

Air
-La
nce
E

Air-Whisper

con
o

mic

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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Відповідальність за зміст
та достовірність наданої інформації
несе рекламодавець.

Електронна газета: 45 000 прим.
Загальний наклад: 79 500 прим.

Передплатний індекс

АграрНик
91210
АграрНик. Миколаїв
22897
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Електронна газета на www.agrarnik.info

все для врожаю

