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ЧЕРЕЗ ТРУДНОЩІ ДО ТРІУМФУ.

Р

Нова історія ТОВ «АФ НПП АГРОМИР». РІК ПЕРШИЙ.

Власна селекція соняшнику

Наша діяльність на ринку насіння соняшника розпочалась ще у 2002 році. Ми купували батьківські форми соняшнику (в основному це була одеська селекція), розмножували
їх на ділянках гібридизації та доводили їх до посівних кондицій, а потім реалізовували це насіння сільгоспвиробникам. Зараз у нас вже є свій власний насіннєвий завод. Але,
приблизно з 2011 року (коли сільгоспвиробники почали масово використовувати соняшник під технології Clearfield і
Sumo) почався швидкий розвал української селекції. Тоді,
щоб втриматись на ринку, ми були вимушені розпочати
власну селекційну роботу, яка з 2015 року набула промислових масштабів. Вже на посів 2019 року нашою компанією
на державне сортовипробування було передано три гібрида
під класичну технологію вирощування: Аврора, Презент,
Фурор, і один під євролайтнинг – Беркана. Зазвичай сортовипробування тривають 3-4 роки, і тільки у виключних
випадках, при значному перевищенні середніх показників
гібриди вносяться до Реєстру швидше. Так трапилось і з нашими гібридами. Всі гібриди в середньому за два роки перевищили середню врожайність районованих гібридів більше, ніж на 30%. Тому держава внесла їх до Реєстру вже на
2021 рік. Додам, що ми ризикнули, і, не чекаючи закінчення держвипробувань, почали розмноження материнських
компонентів під ці гібриди вже після першого року сортовипробувань – у 2020 році. Тому це РІК ПЕРШИЙ нашої нової
історії, коли ми маємо змогу офіційно продавати вищеназвані гібриди. І це РІК ПЕРШИЙ за всю нашу історію, коли
ми змогли виростити насіннєві ділянки ідеальної якості.
Додам, що в минулому році ми вже реалізовували експериментальні невеличкі партії цих гібридів. Але ж вимушені
визнати, що це було помилкою, оскільки на той час це були ще не зовсім однорідні форми, які не могли повністю розкрити потенціал цих гібридів.
Все одно цей потенціал у цьому 2021 році усі наші покупці
вже відмітили. Але ж урожайність соняшника 2020 року від
урожаю 2021 року буде суттєво відрізнятися: орієнтовно на
30% на користь 2021 року. Тому і вартість цьогорічного насіння вище, ніж невеликих деяких залишків минулорічного.
Слід зазначити, що наша селекційна робота не стоїть на
місці. І темпи нашого розвитку шалені. Якщо додати до
звичайних трьохрічних держвипробувань ще один рік розмноження батьківських компонентів, виходить що насіння гібридів Аврора, Презент, Фурор, Беркана ми змогли
б реалізувати тільки для посіву 2024 року.

Але ми не тільки змогли виростити це насіння на два роки раніше (на посів 2022 року) – вже на 2023 рік замість
гібридів Беркана і Торук ми запропонуємо два надзвичайно потужних і високоврожайних нових гібрида під
технологію Clearfield +.
А на посів 2024 року ще декілька гібридів під технологію Sumo зі стійкістю до одноразового внесення гранстару 50 грамів, які ми вивели революційним методом,
який до нас ніхто в світі не зміг зробити. Іншими словами, на
посів 2024 року ми повністю змінимо асортимент гібридів.
Ба більше, якщо у цьому році на своїх селекційних ділянках ми провели 2000 парних і майже 40 тисяч групових схрещувань (це люди запилювали кошики вручну замість бджіл), що відповідало створенню 200 нових гібридів,
то через два роки у нас в роботі буде вже біля 1000 нових
комбінацій. Скажу відверто, що на сьогодні в Україні ми є
фактично мало не єдиною компанією, яка по-справжньому
займається селекцією. Все інше – це або схрещування шила
з милом застарілих материнських ліній української селекції,
або взагалі розмноження і лише модифікація списаних з
виробництва чи вибракуваних селекційних компонентів імпортних гібридів, придбаних не зовсім легальним способом.
Звісно селекція – це справа довгих років. Те, що ми розпочали зараз, сільгоспвиробники побачать тільки через
5-7 поколінь схрещувань. Тому одним з головних завдань,
яке ми собі поставили на найближчі роки – це прискорення
створення нових гібридів за рахунок проведення ще одного
циклу селекції в іншій півкулі Землі.
А ось деякі дані врожайності наших сьогоднішніх гібридів: у 2020 році на Карлівській ДС (Полтавська обл.) урожайність гібрида Презент становила – 55,7 ц/га, Аврора – 52,5 ц/га. У 2019 році врожайність гібрида Беркана
на Вінницькій ДС становила 40,6 ц/га, а на Харківській
ДС – 40,3 ц/га; а у 2020 році дуже посушливому році на
Дніпропетровській та Кіровоградській ДС відповідно 30,3
та 29,2 ц/га.
Дуже велику увагу ми приділяємо і олійності. Так, наприклад, в 2021 році у фермерському господарстві О.М. Палія,
що знаходиться в Роздільнянському районі Одеської області, при врожайності 32 ц/га офіційна олійність (по даним
олійнопереробного заводу) гібрида Презент склала 54,8%.
Крім того, у минулому році ми заключили контракт на поставку на посів 2022 р. майже 30 тонн нашого насіння до
Казахстану. Тому кількість насіння у нас дуже обмежена.

Звертайтесь до нас за насінням – впевнені, що ми Вас не підведемо!
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
http://agromir-ua.com
http://agromir.in.ua
https://agromir.kh.ua
телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид

Особливості

Презент

рекордсмен урожайності та олійності

Фурор

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Аврора

невисокий, ранній, стійкий до вилягання

Торук

пластичний, технологія Clearfield

Беркана

потужний, технологія Clearfield

Анна +

технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару

Рік
урожаю
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2020
2021
2021

Вартість за одну посівну одиницю
економ
стандарт
екстра
600
1600
2000
800
2100
2700
600
1400
–
800
2000
2700
800
2500
3000
600
1400
–
800
2000
2700
600
1400
–
800
2000
2700
–
2000
–
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Дорогі наші читачі, партнери та усі селяни!
Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого
професійного свята – Дня працівників
сільського господарства!
Від серця висловлюємо шану та подяку
всім, чиє життя невід’ємно пов’язане зі
сільськогосподарським виробництвом.

Вітаємо!

Хай і надалі рясно колосяться щедрими
врожаями ваші ниви, хай втілюються
в життя плани, задуми та сподівання
на радість рідним, та на благо всього
українського народу. Природні стихії хай
обходять Вас стороною, а родини живуть
у сімейному затишку, щасті, благополуччі
та при доброму здоров'ї!

Колектив газети
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ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в Украине

на любые виды ангаров, любой сложности

МЫ СТРОИМ:

Р

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

Прямостенные ангары

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
● ПОЛИМЕРНЫЕ ● НЕПЫЛЯЩИЕ

от
200 грн
за кв.м

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

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

Навесы, зернотоки

Отзывы наших клиентов:

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

Звоните нам прямо сейчас!

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

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

- 10%

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 5.4

Сівалки зернотукові
АРСЕНАЛ СЗ-Т 3.6

Культиватори суцільного
обробітку КС BELLOTA

Коток-подрібнювач
АРСЕНАЛ КПУ-6

Борони навісні дискові
АРСЕНАЛ БНД-2.4

Сівалка пневматична
універсальна АРСЕНАЛ СПУ-8

Борони ротаційні
навісні АРСЕНАЛ БРН-6

Борони гідравлічні
зубові АРСЕНАЛ БГЗ-14

Розкидач добрив
АРСЕНАЛ РД-1000

ГАРАНТІЯ
Ящик
зернотуковий
АРСЕНАЛ 3.6/ 5.4

Грунтовий розрихлювач
АРСЕНАЛ ГР-1.5

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

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

261
520
520
644
350

46
89
05
33
89

26
99
99
99
99

на техніку розповсюджуЄться

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

АКЦІЯ НА ПОПЕРЕДНЮ ОПЛАТУ. ПРИДБАЙТЕ ТЕХНІКУ ЗАВЧАСНО!

техніка

Умови АКЦІЇ: попередньою
оплатою вважається 100% оплата
товару, що очікується від 20 днів
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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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техніка

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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ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ

Перемішувачі зерна

 мінізаправки
 стаціонарні

ГЕНЕРАТОРИ

від 2 до 4 метрів

ТОВАР РОКУ

70 см

 Палива
 КАСу
 Води
 Фільтра-сепаратори

31

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ, які вражають
результатами роботи

Заправочні станції

ФІЛЬТРА

обладнання

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

ТОВ «НВП АГРОПОСТАЧ»

 режим викачування  режим змішування
 збільшений напір

099-211-02-07 067-644-04-44

32
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обладнання

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.

РІЗНЕ
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