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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 була пов’язана з певними магічними
властивостями, жіночою енергією, родючістю, врожаєм, ростом, розвитком.
►Н
 овий гібрид селекції ТОВ «АФ НПП АГРОМИР», офіційно включений до реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2021 рік.
► Неперевершений гібрид для умов спеки, посухи і
стресів. За всі попередні роки не знайшлося жодного
гібрида у світі, який би дав вищий урожай у стресових умовах, ніж цей гібрид.
► Технологія Clearfield. Добре переносить будь-який
препарат імідозалінової групи гербіцидів.
►Д
 уже висока стартова швидкість росту. На наших випробувальних полігонах один з перших закриває рядки.
► Потужний гібрид з крупними листками, міцним стеблом та великим кошиком.
► Глибока коренева система, яка дозволяє споживати
поживні речовини і вологу з горизонтів, які недоступні іншим гібридам.
► Високий вміст олії до 52%.
► Надзвичайно високий потенціал урожайності.
► Вегетаційний період 110-112 днів.
►Д
 уже швидка вологовіддача за рахунок тонкого кошика.
► Не осипається при перестої.
► Не 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 на державних сортовипробуваннях 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%.
► Додам, що на посів 2021 р. ми вже реалізовували експериментальні невеличкі партії цього гібриду. 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 гібрида. Ба
більше, кінцеву версію цього гібриду ми запропонуємо
тільки на посів 2023 року, яка повинна витіснити
більшість конкурентів з ринку КЛ гібридів.

►В
 се одно цей потенціал у цьому 2021 році усі наші покупці вже відмітили, оскільки середня врожайність в цілому по Україні становила більше, ніж
30 ц/га.
► Але ж урожайність соняшника врожаю 2020 р. та
урожаю 2021 р. буде суттєво відрізнятися: орієнтовно на 30% на користь 2021 року. Тому і вартість
цьогорічного насіння вище, ніж невеликих деяких залишків минулорічного.
Звертайтесь до нас напряму за насінням, оскільки до
декого він все рівно може попасти від різних шахраїв,
які купляють у нас це насіння, а потім реалізують вдвічівтричі дорожче під насіння відомих світових брендів.

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
Презент АМ

Особливості
рекордсмен урожайності та олійності

Фурор АМ

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Аврора АМ

невисокий, ранній, стійкий до вилягання

Торук
Беркана АМ
Анна +

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару

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

Вартість за 1 посівну одиницю
стандарт
екстра
економ
(2,6-3,0 мм)
(3,0-4,0 мм)
(більше 4,0 мм)
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
2700

ТАКОЖ ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ
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Гібриди СОНЯШНИКА від ТОВ «Украгроеліт»
Важливою складовою успішного вирощування сільськогосподарських культур завжди
було і буде, насамперед, якісне насіння з високим генетичним потенціалом. Тому прискіпливий та відповідальний господар, готуючись до посівної кампанії, шукає надійного
партнера серед виробників із перевіреною часом репутацією.
Підприємство ТОВ «Украгроеліт» добре відоме українським фермерам, бо займається вирощуванням насіння вже близько двох десятиліть. Цього сезону компанія «Украгроеліт»,
як завжди, показала відмінний результат на
ділянках гібридизації, і насіннєвий матеріал
вже готовий до реалізації.
Професіоналізм та порядність в партнерських відносинах добре відомі фермерам, які
хоча б один раз використовували на полях
продукцію цієї компанії. Данні врожайності
з фермерських господарств, з якими працює
підприємство, показують:
1.
2.
3.
4.
5.

СТАБІЛЬНУ ГЕНЕТИКУ
ВИСОКУ ВИРІВНЯННІСТЬ
ВЕЛИКУ МАСУ ТИСЯЧІ НАСІНИН
ВИСОКУ ВОЛОГОВІДДАЧУ
ВЕЛИКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ
Фактична врожайність
соняшника рядових посівів
підприємства 2021 р.
Назва

Період
вегетації

Врожайність,
ц/га

Технологія

Рапід

112-115

42,1

Гранстар

Омега

113-117

36,2

Гранстар

Енігма

112-115

39,3

Євролайтінг+

Ясон

112-115

37,8

Гранстар

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 «Украгроеліт» запрошує до співпраці

З питань придбання насіння та консультацій
звертайтесь за телефоном  (067) 01-00-268
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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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Системы вентиляции зерновых культур

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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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

24
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Присадка МЕГАФОРС – труженик полей!
Общеизвестно, что техника в сельских условиях работает всегда в экстриме. Жара, мороз, дождь, раскисшие
или пыльные поля, большие нагрузки. Трудности «жанра»
можно перечислять почти до бесконечности. Интенсивная
эксплуатация техники приводит к выходу её со строя, как
правило, вследствие износа трущихся поверхностей сопрягающихся деталей механизмов.
В битве за урожай участвуют как отдельные фермеры,
так и крупные агрохолдинги. При выходе со строя
техники они оказываются в неравных условиях.
Крупные предприятия имеют свои ремонтные
базы с заранее заготовленными запчастями,
да и техника не только более современная,
но и более «молодая». У крупных предприятий, как правило, есть и резерв оборудования. Поэтому мелкие и средние
хозяйства ощущают связанные с ремонтом техники проблемы более остро. Они
чаще ищут альтернативу трудоёмкому
ремонту, который не только дорогой, но
и требует выключения техники из производственного цикла. Такой альтернативой являются технологии профилактики от износа и безразборного ремонта (восстановления), если детали механизмов уже
изношены. В таком случае восстановление техники происходит без остановки оборудования на
ремонт, то есть без отрыва от производства. Это возможно
при применении специальных присадок (добавок) в масла,
в пластичные смазки и топливо.
Таких продуктов на украинском рынке горюче-смазочных материалов представлено достаточно. Они имеют
разные технологии применения и различаются по эффективности, но все они направлены на увеличение ресурса
техники и на снижение потребления энергоресурсов (бензина, дизельного топлива, газа и электричества).
Производством и внедрением таких ресурсо
сберегающих средств под торговой маркой
МЕГАФОРС занимается научно-производственная
фирма «Мегафорс» уже с 2002 года.
К этой продукции фирмы относятся:
● моторные масла;
● присадки (добавки) в моторные, трансмиссионные
и индустриальные масла;
● пластичные смазки;
● присадки в топливо;
● охлаждающие жидкости-антифризы.
По нашей статистике для сельскохозяйственной техники наиболее востребованными являются присадки в масла. Эти присадки относятся к ремонтно-восстановительным (реноваторам), они применяются для предотвращения износа трущихся поверхностей или восстановления
этих поверхностей, когда они уже изношены. При применении этих присадок (добавок) на поверхностях трения
образуется углеродо-металлокерамический слой, который
снижает трение (коэффициент трения) и повышает износостойкость трущихся поверхностей в парах трения.

www.megaforce.ua

Р

Именно это и позволяет, не выводя оборудование из эксплуатации, восстанавливать изношенные механизмы, увеличивая их межремонтный период. Наши присадки выпускаются как
в жидком, так и в консистентном виде. Жидкие присадки применяются для продления жизни двигателей, механических и автоматических трансмиссий (коробок передач, редукторов привода колёс и вспомогательных механизмов, узлов гидравлики). Консистентные – применяются
во всех узлах, где используется пластичная смазка.
Нами замечено, что за 19 лет область использования
присадок МЕГАФОРС сильно расширилась. Вначале это
были исключительно тракторы МТЗ (Беларус). Основная
проблема у этих тракторов – коробка передач. В этих узлах слабым местом оказались подшипники – они в коробке передач разрушаются чаще всего. Это приводит к перекосу валов и, как следствие, к поломке или срезанию зубьев шестерён. Если добавить в трансмиссионное масло
присадку МЕГАФОРС, то на всех трущихся поверхностях
подшипников (на роликах, шариках и рабочих поверхностях обойм) образуется защитный слой, который твёрже
стали и снижает трение в несколько раз. Это обеспечивает увеличение ресурса подшипника, следовательно, и узла в целом, в несколько раз. Первыми тракторными двигателями, где была применена присадка МЕГАФОРС, были
тоже тракторы Беларус. В данном случае от применения
МЕГАФОРСа поднимается как компрессия в цилиндрах,
так и давление масла, а также сокращается расход топлива. Консистентная присадка хорошо зарекомендовала себя в узлах, где используется пластичная смазка. Этот вид
присадки, которая смешивается с пластичной смазкой,
а иногда используется и в чистом виде, чаще всего применяется в комбайнах и прицепном или навесном оборудовании, где есть много точек шприцевания.
На сегодняшний день нашу продукцию используют не
только в тракторах Беларус, но и в современной технике,
тракторах и комбайнах таких ведущих брендов, как John
Deer, New Holland, Case и других. Причём в последнее время к нам обращаются за продукцией не только мелкие
и средние фермерские хозяйства, но и крупные агропроизводители. Следует отметить, что кроме традиционного
применения в механических трансмиссиях и двигателях,
началось активное использование присадок МЕГАФОРС
в узлах гидравлики.
Нужно помнить, что продукция НПФ «Мегафорс» хорошо
защищает и восстанавливает не только тракторы и комбайны, но и все виды транспорта, включая малолитражки. Применяется она с огромным успехом и в приусадебной технике: мотоблоки, генераторы, компрессоры, скутеры и мотоциклы, мотокосы, бензиновые пилы и прочее.

Смотрите:  Youtube канал МЕГАФОРС
Звоните:  067 634 61 89  050 320 65 25  068 960 32 52
Наш адрес:  49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43

При заказе
на сумму более 1 тыс. грн
 доставка бесплатно
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МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИБІДЬ»
на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к

25%

ПОДРІБНЮВАЧ ВАЛКІВ СОЛОМИ,
УМС – 170, 200, 240

Аналогів на ринку України немає

на
жав ія
Дер енсац
п
м
ко

ПОДРІБНЮВАЧ САДОВО-КОМУНАЛЬНИЙ НА
ГІДРАВЛІЧНО-ПОВОРОТНІЙ РАМІ ПСКПР-175, 200

Р
 обочі органи –
прямі ножі
та протиножі
(система
комбайна).
Т
 рактор
80 – 120 к.с.
К
 олеса –
«антипрокол».
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
3000 об./хв.

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ РЕШТОК
ПРС-280

на
жав ія
Дер енсац
п
ком

25%

ЛІСОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ, РОТОВАТОРИ
(ІСПАНІЯ)

на
жав ія
Дер енсац
п
м
о
к

25%

 Механічне зміщення в
праву сторону – 3 рядки
пропашних культур.
 Робочі органи – молотки або г-подібні ножі.
Т
 рактор 60 – 80 к.с.
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
2450 об./хв.

ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ БАРАБАННОГО ТИПУ
(ІТАЛІЯ)

Ш
 ирина
захвату –
від 130 до 250 см.
Д
 іаметр
деревини –
до 40 см.
П
 отужність
трактора –
від 80 до 500 к.с.
М
 ожливість
заглиблення –
від 7 до 40 см.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ СТРІЛИ-МАНІПУЛЯТОРИ
(ІТАЛІЯ)
Д
 овжина стріли –
від 3 до 11 м.
Р
 ізноманітні
види насадок
на стрілу.
Н
 езалежна
від трактора
гідравлічна
система.
Т
 рактор
80 – 300 к.с.

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

П
 ризначений для обкошування меж полів,
узбіч доріг. Знищення
травостою у важкодоступних місцях
К
 ут підйому + 90°.
К
 ут нахилу – 60°.
Т
 рактор 80 – 90 к.с.
В
 ага молотка –
1,1 кг.
К
 арданний вал
в комплекті.
О
 берти ротора –
2145 об./хв.

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ РЕШТОК ПРР-200

Р
 обочі органи –
молотки або
г-подібні ножі.
Т
 рактор
60 – 80 к.с.
К
 арданний вал
у комплекті.
О
 бороти ротора –
2250 об./хв.

25%

Р

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

Д
 іаметр
труб – від
40 до
140 мм.
Д
 овжина труб –
від 100 до 850 м.
Р
 обочий
тиск – від
4 до 12 атм.
Р
 адіус поливу –
від 20 до 70 м.

ДОЩУВАЧІ (СПРИНКЛЕРИ)
ДЛЯ ПОЛИВУ
Р
 адіус
поливу –
від 15 до 100 м.
Р
 обочий
тиск води –
від 2 до 11 атм.
О
 б’єм подачі
води – від 80
до 4050 л/хв.
* встановлюється
на тринозі.

lybidsumy@gmail.com
www.selhozpostavka.com.ua
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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

30

запчастиНИ

та комплектуючі

стор. 28-29
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обладнання

стор. 30-33
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ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ, які вражають
результатами роботи

Перемішувачі зерна

Заправочні станції

від 2 до 4 метрів

70 см

ФІЛЬТРА

ГЕНЕРАТОРИ

ТОВАР РОКУ

 мінізаправки
 стаціонарні

 Палива
 КАСу
 Води
 Фільтра-сепаратори

33

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

РІЗНЕ
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«АграрНик» –

всеукраїнська газета
для працівників АПК.
Видається з лютого 2004 року.
Періодичність виходу –
два рази на місяць.
Розповсюджується безкоштовно.
Адреса редакції:
54017, м. Миколаїв,
вул. Соборна, 12-б, офіс 405.
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