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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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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА СОНЯШНИКУ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РР

На даний час є три технології вирощування: 1. Clearfield, 2. Sumo, 3. Класична.
На погляд ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» використання ґрунтових гербіцидів при будь-якій технології є обов’язковою
складовою. Найважливішим плюсом при цьому є те, що це
дає змогу не пригнічувати розвиток соняшника на початкових етапах його розвитку (коли він найбільш уразливий)
страховими гербіцидами, і дає можливість вносити страхові гербіциди на більш пізньому етапі – десь в середньому при шести парах справжніх листків у соняшника. Таким чином, вже сам соняшник буде пригнічувати бур’яни,
якщо і буде їх нова хвиля. Ба більше, якраз у фазі шести справжніх листків соняшника до його коренів кріпиться вовчок, і ми маємо можливість при використанні технології Clearfield більш ефективно використати гербіциди
імідозалінової групи. Звертаємо Вашу увагу, що при правильному використанні ґрунтових гербіцидів найчастіше
страхові гербіциди вже і непотрібні. За нашими багаторічними дослідами прибавка врожаю при використанні ґрунтових гербіцидів досягає 30%.
Найефективніше – це внесення бакової суміші ґрунтових гербіцидів з наступними діючими речовинами:
1. Металохлор (або пропізохлор чи ацетохлор) + 2. Прометрин (або тербутилазин чи флурохлоридон).
На нашу думку краще це робити після посіву до сходів соняшника з нормою води 200-300 л/га, і краще вночі. Ще одним фактором, який дозволяє очистити поле від
бур’янів (особливо від багаторічних) є внесення гліфосату,
який можна використовувати замість передпосівної культивації (якщо поле вирівняне), або додавати у бакову суміш з ґрунтовими гербіцидами – тоді передпосівну культивацію потрібно робити за 7-10 днів до посіву, щоб встигли
до внесення відрости багаторічні бур’яни.
1. Технологія Clearfield. На жаль, серед виробників
поширена думка, що гербіциди імідозалінової групи мають післядію на зернові. Але ж з нашого досвіду, якщо використовувати оригінальні препарати: Євролайтинг, Євролайтинг+ або Каптора, розклад яких у ґрунті вдвічі
швидше, ніж у генеричних препаратів, і сіяти потім озимі
з азотними добривами у нормі 100 кг/га – післядія гербіцидів зводиться нанівець.
У портфоліо ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» є два гібрида,
придатних до вирощування по цій технології:
 Потужний Беркана, який навіть у найнесприятливіших умовах зможе забезпечити середньостатистичну
врожайність.
 Пластичний Торук, який добре відгукується на
всі агротехнічні прийоми і додаткові вкладення
у вирощування.

2. Технологія Sumo. Найдешевша і найпоширеніша
технологія серед сільгоспвиробників. Недоліками є те, що
спектр дії трибенурон-метилу обмежений і на багато бур’янів
не діє. Під цю технологію ми пропонуємо новий гібрид
 Анна+, який витримує до 50 грамів гранстару на 1 га.
3. Класична технологія. Останнім часом з’явився
ряд хімічних страхових препаратів, які дозволяють
сміливо використовувати цю технологію: Геліантекс,
Челендж, Сальса.
Під цю технологію ми маємо на реалізацію два гібрида одеської селекції:  Віват під інтенсивні технології.
 Сучасник – під низьковитратні технології з підвищеною стійкістю до зниження агрофону. І два нових гібрида власної селекції, внесених до Державного реєстру придатних до поширення в Україні на 2021 рік:  Фурор і
 Презент, інтенсивного типу, які мають надзвичайно високий потенціал урожайності. Головною відмінністю
між цими гібридами є те, що Фурор більш стійкий до нових рас вовчку, посухи і спеки, а Презент найбільш урожайний і з рекордним вмістом олії (54%) серед усіх гібридів в Україні.

І на додаток підкреслюємо, що будь-який страховий
гербіцид пригнічує культурну рослину і знижує
врожайність, особливо в несприятливі роки.
Тому не забувайте про агротехнічні прийоми
боротьби з бур’янами.

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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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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25% державна компенсація

Р

КОМПЛЕКСИ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ З ПАЛЬНИКОМ «NET»

Європейська якість
за українською
ціною

АГРОБРЕНД РОКУ 2021
Вибір міжнародної виставки
«Зернові технології 2021»

Виготовляється
з якісних
європейських
матеріалів
та комплектуючих,
але в 2 рази дешевше
за імпортні аналоги

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ

■
■
■
■
■
■

Призначені для нагрівання повітря до +125оС від 25 000 до 80 000 м3/год.
В
 икористовується для зерносушарок різних типів і обігріву приміщень від 2000 м2.
П
 рацює без втрати потужності до –5оС.
Збільшений термін роботи без зупинок на ревізію.
О
 бслуговується одним співробітником в зміні.
Н
 айнижча собівартість палива – працюють на трісці та пелетах.

Порівняння собівартості різних видів палива
Витрата палива на 1 тонно-процент
Вартість палива
Вартість сушки 1 т
Вартість сушки 10 000 т

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР















Тріска – NET 2000

Зріджений газ

Природний газ

Дизпаливо

0,025 м3

2,1 кг

2,4 м3

2,2 л

165 грн/м3

18,5 грн/кг

12 грн/м3

18 грн/л

41,25 грн

388,50 грн

288,00 грн

396,00 грн

410 000 грн

3 885 000 грн

2 880 000 грн

3 960 000 грн

Фермерські елеватори
Зерносушильний комплекс
Зерносушарки NEZ
К
 омплекси теплогенеруючі NET
Н
 орії
Завальні ями
Т
 ранспортери стрічкові
Т
 руби зернові
К
 оліна поворотні
С
 кальператори
О
 чисні машини
О
 холоджувачі зерна
Є
 мності зернові
О
 ренда зерносушильного комплексу

Контакти

Для сушіння кукурудзи з 24% до 14%
*Дані
розраховані
при сезонній
температурі
+5ºС

ВИСОКА ЯКІСТЬ та НАДІЙНІСТЬ

■П
 альник футеровано жароміцним бетоном з системою вентиляції.
■ Каскад чавунних колосників пальника (товщиною 50 мм) з піддувом,
обладнаний штовхачами золи.
■ Камера допалювання та перший ступінь теплообмінника на 100%
виготовлені з жароміцної сталі AISI 310 S, що значно збільшує термін
служби, надійність та знижує інерційність.
■ Теплообмінник утеплений сендвіч-панелями з нержавіючої сталі,
що дозволяє максимально підвищити енергоефективність.
■ Корпус з оцинкованої конструкційної сталі S350GD європейських
виробників.
■ Бункер автоматичного завантаження палива обладнаний 3 шнеками,
що подають паливо, та 2 розрихлювачами, що запобігає
«підвисанню» палива.
■ Просте і надійне автоматизоване управління з програмованим логічним
контролером і сенсорною панеллю.

+38 096 101 40 40
+38 095 101 40 40

web

www.new-elevator.com.ua
newelevator.office@gmail.com
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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

Eco
nce
-La
Air

Air-Whisper

nom

ic

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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Чого бажають фермери

Р

Нарешті фермери дочекалися агровиставки. У лютому їх було аж дві: одинадцята міжнародна виставка
інноваційних рішень в зерновому господарстві «Зернові технології» у Києві та 20 ювілейна промислова
виставка «АГРОПРОМ» у Дніпрі. Фермери приїхали зі всієї країни придивитися, а деякі і купити
сільгосптехніку перед посівною. Вітчизняний виробник сільгосптехніки Компанія «АРК-ГРУПП» взяла участь
в обох виставках та представила фермерам передпосівну техніку: ротаційну борону РБА, культиватор
причіпний КПА, глибокорозпушувач ГРАНД та борону дискову «ШАРК».
Журналіст всеукраїнської аграрної газети «АграрНик» провела опитування фермерів на стенді Компанії «АРК-ГРУПП»: Чого бажає
фермер та які принципово важливі моменти для фермера при виборі сільгосптехніки. Фермери з великою зацікавленістю розглядали
представлену Компанією «АРК-ГРУПП» техніку та з превеликим задоволенням ділилися своїми враженнями та досвідом.

РБА-6 «Їжак»
Культиватор причіпний використовується фермерами для передпосівної культивації ґрунту без його орання та перегортання ґрунту, що дозволяє зберегти вологу
та запобігти деградації ґрунту, підрізання та вичісування
бур’янів, вирівнювання ґрунту під посів та внесення добрив. Фермери при виборі культиватора приділяють особливу увагу якості робочих органів, розташуванню опорних лап та коліс, фарбуванню агрегату, міцності рами,
глибині обробки. Фермери виділили культиватор причіпний КПА-4, який був представлений на виставці Компанією «АРК-ГРУПП» тим, що його робочі органи дуже якісні,
вони іспанської фірми Bellota, на культиваторі використовується лапа, яка за рахунок зміненого кута атаки обробки дає стабільність роботи передньої та задньої її частини.
Тим самим зменшується борозна і навантаження на силовий агрегат. Глибина обробітку регулюється за рахунок
гвинта, встановлені дворядні граблини. Культиватор оснащений самоочисним котком з пружинними амортизаторами, рама 80×80×6 мм, опорні колеса розташовані на одній осі, що дозволяє забезпечити паралельність ходу культиватора відносно ґрунту. Кількість лап 17 штук, їх ширина 260-330 мм, глибина обробки 6-12 см, робоча ширина
захвату 4000 мм.

ГРАНД

Ротаційна борона використовується фермерами, щоб зірвати земляну кірку після снігу чи дощу, зробити мікровибух та збагатити землю киснем, а також для знищення ниткоподібних сходів бур’янів. Фермер звертає увагу перш за все
на вагу ротаційної борони, щоб можна було працювати на
важкому ґрунті, а також на форму зубів, підшипниковий вузол, пружинний пристрій. Важливо для фермера, щоб борона була максимально розбірна та можна було швидко замінити зламані деталі прямо у полі. Фермерів дуже вразила ротаційна борона РБА-6 «Їжак», яка була представлена на виставці Компанією «АРК-ГРУПП», такими перевагами: вага 1280
кг, їжак повністю розбірний, кожен стальний зуб кріпиться
окремо та має форму ромба, що допомагає зробити ефект мікровибуху, підшипниковий вузол закритого типу та має гарантію два роки, його не треба змазувати та нічого міняти,
пружинний пристрій встановлений на стиснення, чим має
перевагу перед іншими ротаційними боронами. Кількість робочих органів 28 од., ширина захвату 6000 мм, глибина обробітку 30-50 мм, агрегатується з тракторами 80-120 к.с.

КПА-4

Глибокорозпушувач використовується фермерами,
щоб розпушити затверділий верхній шар землі та змішати її із середнім шаром. При виборі глибокорозпушувача
фермерам важлива глибина обробітку, товщина металу агрегату, типи захисту стійок, наявність комплектуючих до нього. Компанія «АРК-ГРУПП» в представленому
на виставці глибокорозпушувачі ГРАНД застосувала високої якості робочі органи фірми Bednar та впровадила
можливість внесення твердих та рідких добрив на двох
різних рівнях: 15 см та 35 см.
Це було зроблено для того, щоб витягнути вологу знизу під висів насіння та покласти добрива двома шарами, щоб забезпечити належне живлення рослин по мірі розвитку кореневої системи. Глибина обробітку від 15
до 65 см.
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Борона дискова використовується фермерами для поверхневої обробки ґрунту перед посівом. З її допомогою можна перемішати верхній шар землі, подрібнити коріння
бур’янів та відновити природний шар гумусу.
Фермерам важливо при виборі дискової борони ширина захвату, розмір робочого органу,
продуктивність та маса. Перевагами борони
дискової «ШАРК» від Компанії «АРК-ГРУПП»
є те, що застосовані індивідуальні пружинні стійки робочих органів. Лущильник забезпечує високу продуктивність при низькій витраті палива і дозволяє працювати на підвищених робочих швидкостях та проводити обробку ґрунту на глибину до 14 см. Підшипникові вузли захищені і не вимагають мастила. Відстань між рядами робочих органів 900
мм. Коток без відцентрованого валу і не забивається рослинними рештками. Борони дискові представлені чотирма видами і в залежності від виду продуктивність може бути від
2,88 га/год до 7,4 га/год, маса конструкції
від 830 кг до 3790 кг.

техніка
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ШАРК

Всі фермери одноголосно зробили акцент на тому, що для них не важлива вартість техніки, а важливо, щоб техніка була якісною
та не підвела. Вся техніка Компанії «АРК-ГРУПП» має доступні ціни та підлягає державній компенсації 25%. А на виставках Компанія
дарить щедрі знижки та подарунки.

Все, що бажає фермер при виборі сільгосптехніки, враховано Компанією «АРК-ГРУПП». Прийдіть та переконайтесь самі!
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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
м
о
к
%

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.

А налогів на ринку У кра ї ни немає
подрібнювач рослинних
решток Мульчер
вна ія
а
ПРР 280
ж
ер
ац

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
м
ко

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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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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