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Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.net

АКМ – Швидка допомога рослинАМ!

Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами (гербіцидами), добривами (азотними) або, випадок, коли ви просто внесли
препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина
в стресі: відстає в розвитку, хворіє.

Препарат можна застосовувати в бакових
сумішах, але для виведення рослин із стресового стану рекомендуємо провести обробку одним препаратом АКМ.

Опік азотом

Опік гербіцидом
(справа)

Негативний вплив гербіцидів
на кореневу систему

Тоді вам просто необхідний антиоксидантний препарат – АКМ
(виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)
АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату
АКМ рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування препарату АКМ підтверджує високу ефективність цього агроприйому.
Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

Застосування препарату АКМ на посівах соняшнику та сої стимулює процес дозрівання насіння після збирання та сприяє зменшенню у вирощеному насінні вмісту вільних
жирних кислот, стабілізує процеси окислення.
Після тривалого зберігання, зерно, яке було вирощене із застосуванням АКМ, відрізняється тим, що в ньому краще зберігаються каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфоліпіди. Таке зерно зберігається довше і
без втрат основних поживних речовин.
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Інсектицидні димові
генератори
Виробництво: Великобританія, Octavius Hunt
Актеллік (д.р. піріміфос-метил 22,5%)
– інсектицид широкого спектру дії.
Сфера використання: обробка порожніх
зерносховищ, складів, контейнерів та фургонів,
які служать для перевезення та зберігання зерна
та харчових продуктів. 1 генератор діє на 570 м3.
Пірімор (д.р. пірімікарб 10%) –
інсектицид для боротьби з тлею у теплицях.
Використовується у тепличному садоводстві
та городництві, вирощуванні декоративних
рослин. Не впливає на корисних комах.
1 генератор діє на 700 м3.
Біодим для теплиць
(на основі ефірних олій, в тому числі часнику).
Призначений для відлякування комах та
посилення захисних властивостей рослин.

Переваги димових генераторів
■Н
 изька вартість обробки метру квадратного
■М
 ожливість обробки важкодоступних місць
■Н
 е потрібне спецобладнання, швидка дія.

Дистриб‘ютор в Україні
ТОВ ФІРМА «Спецтехнологія»

sales@rodent.com.ua
www.rodent.com.ua
тел./факс: +38 (044) 483 31 71, +38 (044) 483 32 72
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СТРОКИ ВИСІВУ СОНЯШНИКА

Р

Розповідає директор
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
Гостєв Євген Юрійович

На мою особисту думку ранні посіви
соняшнику є найгіршим вибором.
По-перше, якщо земля на глибині посіву холодніше ніж 10-12 градусів,
йде затягування проростання соняшника, сходи недружні, посів виходить неоднорідний, рослини більше хворіють, засміченість бур’янами
зростає, а самі бур’яни більш розвинуті, ніж культурна рослина. Це
все приводить до подальшого погіршення умов для використання гербіцидів, підкормок, агротехнічних
заходів. По-друге, якщо порівняти
гібрид, який посіяний у холодну землю, з тим самим гібридом, який посіяний через 10-14 днів після нього
вже у прогрітий ґрунт, найчастіше
виходить, що строки збирання на
цих площах співпадають. Можна ще
додати повернення холодів і навіть заморозків, які
також дуже негативно впливають на кінцеву врожайність. По-третє, гібриди селекції ТОВ «АФ НПП
АГРОМИР» мають олійність насіння вище в порівнянні з більшістю насіння інших селекцій (а гібрид Презент є взагалі світовим рекордсменом по олійності),
тому обмін речовин у таких гібридів у холодну погоду гірше, ніж у гібридів з невисокою олійністю.
Оптимальними строками сівби соняшнику є температура повітря 18-20 градусів. Це десь співпадає зі строками цвітіння вишні. Але ж і тут є негатив. При цих
строках сівби цвітіння соняшника припадає на найвищі температури повітря, що погіршує запилення.

Тому використання підкормок з вмістом бору (який
покращує процес запилення) при таких строках посіву є обов’язковим прийомом.
Найкращими строками посіву соняшнику в останні
роки є друга половина травня і навіть початок червня. Тоді і строки цвітіння здвигаються, і на налив соняшника можуть пройти вересневі дощі. Але ж і тут є
нюанси. Головним обмежувальним чинником при таких строках сівби є наявність вологи у ґрунті на глибині посіву. Тому при виборі таких строків посіву потрібно максимально берегти наявну вологу у ґрунті,
використовувати для боротьби з бур’янами гербіциди
гліфосатної групи замість додаткових культивацій.

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ВІД ВИРОБНИКА
ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
http://agromir-ua.com
https://agromir.kh.ua
http:/agromir.in.ua
http://agromir-harkov.all.biz
Телефони: 067-531-02-67; 050-401-95-04
Гібрид

Особливості

Презент

стійкий до кореневих гнилей

Фурор
Віват
Сучасник

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

Торук
Беркана
Анна

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield
технологія Sumo, витримує 25 г/га гранстару

Анна+

технологія Sumo, витримує 50 г/га гранстару

Мир

сорт олійного напряму

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)

–

600

1400

–

–

1400

–

1400

–

1800

300
(50 000 – 1 т)

80 000 – 1 т

80 000 – 1 т

ТАКОЖ ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ НА ДІЛЯНКАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ
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АЗОКСИ-СТАР на захисті врожаю
®

Р

Агроному, щоб виростити урожай, потрібно застосувати чимало старань, а особливо знань. В комплексі це має назву технологія вирощування культури і одне з провідних місць в цій технології належить системі захисту. Невипадково, що, в свою
чергу, не останнє місце в системі захисту відводиться саме фунгіцидному захисту.

Хвороби здатні, за різних ступенів ураження, знизити
врожай від 25-30% до вражаючих 70-80%. А в роки епіфітотій за відсутності фунгіцидного захисту чи за неправильного підбору та внесення фунгіцидів, втрати можуть
сягати 100%, не кажучи вже про якість зібраного врожаю. Тому саме від вибору фунгіциду і залежить величина
та якість майбутнього урожаю. В контексті вищезгаданої
проблематики не можна не згадати про азоксистробін –
фунгіцидну діючу речовину з класу стробілуринів.
Стробілурини були відкриті ще у кінці 70-х років ХХ
ст., після детального вивчення їстівних грибів стробілюрус
черешковий, або як їх іще називають шишколюб чіпкий.
Дещо пізніше, а саме в кінці 80-х – на початку 90-х того ж
таки ХХ століття, було синтезовано першу діючу речовину
цього класу, нею став саме азоксистробін. Незважаючи на
«поважний вік» – азоксистробін ще й до сьогодні не втратив свою актуальність. Чому так відбувається? В чому його секрет? Спробуємо в цьому розібратись.
По-перше, – це механізм дії, що пов’язаний з контролюванням мітохондріального дихання до повної його зупинки, що в свою чергу веде до загибелі контрольованих організмів. Механізм дії переважної більшості відомих до цього фунгіцидних д.р., зокрема найбільшого класу – триазолів, пов’язаний з блокуванням синтезу ергостерину, спеціальної складової клітинних мембран грибів. Та, скажімо,
ооміцети, які викликають одну з найнебезпечніших хвороб соняшнику, ріпаку, сої та інших культур – пероноспороз, відносяться до так званих несправжніх грибів і не
синтезують ергостерин, тому й не контролюються триазолами. В результаті отримуємо розширення контрольованих об’єктів азоксистробіном.
По-друге, – це його фізичні властивості, зокрема, висока гідрофільність (розчинність у воді), що дозволяє легко пересуватись всередині рослини, обумовлюючи тим самим локально-системну та трансламінарну дію. В свою
чергу такі властивості азоксистробіну обумовлюють лікувальні та викорінюючі властивості фунгіциду. Також азоксистробін може добре взаємодіяти з субстанціями на поверхні листка, наприклад, восковим нальотом, при цьому відбувається рівномірне розподілення д.р. по обробленій поверхні та утримання її. Це спричиняє профілактичні властивості та захисну дію фунгіцидів, що містять
азоксистробіни.

По-третє, азоксистробін володіє найкращою фотостабільністю та має найдовший період напіврозпаду серед
решти д.р. класу стробілуринів. Це забезпечує фунгіцидам
на його основі найдовший захисний період, що може тривати до 16 днів. Крім того, азоксистробін найменш чутливий до перепадів рН середовища та є найбільш безпечним
для навколишнього середовища.
Далі виникає ще одне запитання: а в якій концентрації
краще використовувати азоксистробін? Відомо, що азоксистробін проявляє ефективність, починаючи вже з норми 100 г/га і в межах 300-350 г/га може високоефективно контролювати чотири класи грибів: аско-, зиго-, базидіо- та ооміцети. Тому з погляду на цю проблему зі сторони «ціна-якість», найбільш доцільною видається саме
концентрація в 250 г/л азоксистробіну. Саме така концентрація дозволяє використовувати невеликі дози препарату, забезпечити достойну ефективність роботи фунгіциду і, при цьому, мати пристойну ціну на продукт.
Ще однією особливістю, що якісно відрізняє азоксистробін від решти фунгіцидів, є цілий ряд фізіологічних
реакцій, що відбуваються в рослині за його присутності.
Зокрема, підвищення біосинтезу хлорофілу, підвищення
фотосинтетичної діяльності рослинного організму, оптимізація використання вологи, покращення азотного живлення та транспорту поживних речовин і, як результат, подовження вегетації завдяки виникненню такого собі «грін»ефекту. Це дозволяє рослині сформувати більший урожай
кращої якості. Саме таким фунгіцидом є препарат від
компанії НОПОСОН, що має назву Азокси-Стар® (азоксистробін 250 г/л). Використовують його в нормі від
0,6 до 1,0 л/га.
Проте варто зазначити і про деякі застереження стосовно даного продукту. Оптимальним внесенням продукту Азокси-Стар® можна вважати внесення на випередження, тобто з метою профілактики. Оскільки азоксистробін найефективніше працює проти спори, чи то пророслої,
чи то проростаючої, то застосування його в період до появи хвороби, під час протікання її в латентній формі (коли ще не видно явних ознак хвороби), або на самісінькому початку появи симптомів захворювання, безумовно буде ефективним. У випадку, коли з певних причин час було втрачено і чітко видно прояви хвороби, Азокси-Стар®
(0,8 л/га) краще поєднати з фунгіцидами інших класів.
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Скажімо, на зернових, сої, горосі таким компонентом
може стати фунгіцид з триазольними д.р. Міланіт® в нормі 0,5-0,7 л/га, а при використанні на соняшнику чи ріпаку Азокси-Стар® 1,0 л/га можна поєднати з Кевларом® в дозі 0,5 л/га. Також можливе поєднання АзоксиСтар® з Карбоном® (0,5 л/га) чи Блоком® (0,5-1,0 л/га)
при використанні на цукрових буряках, картоплі, овочах,
в садах та на виноградниках. Ще одним обмеженням по
використанню азоксистробіну можуть бути погодні умови.
Не бажано застосовувати даний фунгіцид, якщо температура повітря перевищує +25ºС, а впродовж більш,
як два тижні не випадали опади і при цьому спостерігається пересушування ґрунту та низька (нижче 70%) вологість травостою. Таке внесення може спровокувати зворотній до «грін»-ефекту процес та призвести до швидкого
старіння рослин. При досить частому застосуванні в сівозміні може викликати резистентність, тому це також слугує приводом до спільного застосування його з фунгіцидами інших класів.
На завершення хотілось би ще коротко зупинитись на
фазах розвитку основних культур, в яких найкраще застосовувати азоксистробін. Так, для зернових (пшениця, ячмінь) таких фаз є дві це так званні фази Т-2 (поява повного прапорцевого листка) та фаза Т-3 (після появи колосу).
В першому випадку захист спрямовуємо на прапорцевий
листок та ще три листки, що знаходяться нижче нього.
Це забезпечить продовження вегетації. В другому випадку, відповідно, захист спрямовано безпосередньо на колос.
Якщо ми будемо розглядати соняшник, то це, безумовно,
на ранніх етапах вегетації, скажімо 4-6 справжніх листків
та фаза «зірочки» або вже аж у фазі цвітіння соняшнику.
Сою будемо обробляти двічі: вперше на початку бутонізації, вдруге – у фазу формування бобів.

ззр та добрива

Обробку кукурудзи проводимо від 4-го до 10-го листка, а при можливості – і на початку викидання волоті. Також в період вегетації практикуються профілактичні обробки картоплі та цукрового буряка.
Отож, можемо підсумувати: азоксистробін ефективно контролює збудники хвороб з чотирьох класів грибів
аскоміцети (переважна більшість хвороб в т.ч. септоріо
зи, церкоспорози, аскохітози, плямистості, борошниста
роса, деякі гнилі, фомози та ін.), зигоміцети (суха гниль),
базидіоміцети (види іржі, ризоктоніози) та ооміцети (переноспороз, фітофтора); переважно контролює спору (на
етапі проростання та після проростання) тому найчастіше
використовується з профілактичною та захисною ціллю,
хоч має і локально-системну та трансламінарну дію, що
дає можливість локалізувати хворобу та запобігти подальшому поширенню; дозволяє продовжити вегетацію, забезпечуючи тим самим збільшення кількості та якості врожаю, проте за неправильного застосування може викликати зворотній процес; може використовуватись на переважній більшості культур в найкритичніші періоди вегетації – так як акумулює ресурси і посилює потенціал рослини і є найбільш безпечним для навколишнього середовища; за умов явних ознак хвороб та задля запобігання поширенню резистентності використовуємо в бакових сумішах з іншими класами фунгіцидів.

Тепер, можемо з впевненістю сказати, що азоксистробін ще довго буде користуватися попитом у
фермерів України, а компанія НОПОСОН, як надійний партнер і друг, через своїх дистриб’юторів,
забезпечить своєчасну та бездефіцитну поставку
до кінцевого споживача.

Детальна інформація за телефонами:
www.noposon.com.ua
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Як збільшити врожай
без зайвих витрат?

Р

Останнім часом на ринку добрив все
частіше з’являються нові препарати,
які не є «традиційними».

Мікродобрива Фрея-Аква™ для зернових, бобових, олійних культур, буряку, кукурудзи, овочевих, плодово-ягідних, баштанних
та декоративних рослин.

Ми вже звикли до того, що аби підвищити врожайність, необхідно вносити
мінеральні добрива. Але є такі добрива,
котрі нічим не поступаються мінеральним, і в деяких випадках навіть кращі
за них. До цих препаратів можна віднести добрива на основі гумінових кислот та добрива, які у своєму складі несуть один-два моноелементи, найбільш
потрібні для рослин в період їх активної
вегетації.

Концентрований розчин гумінових речовин з мікроелементами для
різних сільськогосподарських культур, що використовується для позакореневих (листових) підживлень та передпосівної обробки насіння, розсади. Насичений необхідними фізіологічно активними
комплексами. Препарат сумісний для використання з ЗЗР та карбамідом. Прискорює ріст, покращує товарні характеристики зерна, підвищує стійкість до негативних факторів навколишнього середовища та хвороб. Збільшує енергію проростання і польову схожість насіння. Рекомендована норма внесення – 1,5-2 л на 1 гектар
або 10-15 мл на 1 сотку (ар).
Монодобрива Фрея-Аква™ – з підвищеним вмістом цинку, бору,
бору з молібденом, міді, марганцю, молібдену. Застосування таких
монодобрив дасть змогу усунути дефіцит цих елементів в критичні для
рослини фази розвитку, підвищить фіксацію азоту культурами і т.д.

Група компаній Фрея® (Україна) налагодила виробництво мікро- та монодоб
рив, на основі гумату калію.

Замовляйте добрива за телефоном «гарячої лінії» 0-800-331-332 (дзвінки для Вас в межах України безкоштовні)
або купуйте добрива, як оптом, так й у роздріб в нашому цілодобовому онлайн-магазині добрив:



www.freya.ua
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ВІД ВИРОБНИКА
ЕФЕКТИВНІ і ЯКІСНІ ПРЕПАРАТИ
протягом
всього
вегетаційного
періоду

на початку
вегетаційного
періоду

при
формуванні
врожаю

Профі – Азот, Фосфор, Калій – це професійні мультикомплекси, які містять
комплекс макро-, мезо- та мікроелементів і випускаються з різним вмістом NPK.
Для позакореневого підживлення всіх культур

Сізарин – стимулятор
росту, антистресант
з фунгіцидною
дією.

МоноБор

Профі-Цинк –
підвищує врожайність
і покращує якість
продукції. Цінк
міститься в хелатній
формі.

Бор+Гумат Калію

Рідкі борні
мікродобрива

В=168 г/л

Бор+Магній

Бор+Молібден

Забезпечують стійкість
рослин до стресу,
низьких температур
і захищають рослини
від хвороб, визваних
дефіцитом бору.
Найбільше потребують
бору бобові культури,
соняшник та ріпак.

За детальною інформацією звертайтесь до виробника:
ПП «Агро-Захист», ТОВ «Захист-Агро»
факс: (048) 705-48-10; тел.: (067) 484-03-72, 050-416-43-33, 097-012-43-33
e-mail: agro_odessa@ukr.net, сайт: www.agro-zahist.com.ua
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Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН
ООО НПФ «Медбиоком»

Р

РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БИОГЛОБИН

Утвержден Госкомиссией Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Р. А № 02194, А № 01689)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ
ПРЕПАРАТА
Биоглобин был создан в конце ХХ
века доктором фарм. наук, профессором Г.Г. Шитовым как лекарственный
препарат для использования в медицине и ветеринарии. Впоследствии было
установлено его эффективное применение в растениеводстве как стимулятора роста и развития растений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Озимые зерновые: Четырехлетние испытания в институте и в фермерских хозяйствах показали прежде всего стабильную урожайность
по сравнению с контролем независимо от погодных условий, высокую экономическую эффективность применения препарата и самое главное – повышение показателей качества зерна!

Предпосевная обработка семян
способствует повышению энергии его
прорастания. Опрыскивание посевов
в первый период вегетации стимулирует вегетативный рост и развитие
растений, а опрыскивание в период
формирования урожая повышает показатели качества продукции.

Препарат имеет органическое происхождение, поскольку получается из
плаценты животного по специальной
технологии промышленным способом. Содержит в своем составе полный комплекс незаменимых аминокислот, полипептиды, аминосахара,
гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном для живой природы составе.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕПАРАТА
Применение Биоглобина в растениеводстве обусловлено наличием
в нем полного набора аминокислот
и пептидов, которые позволяют растениям нормализовать и увеличить
синтез всех необходимых белков, в
результате чего растет урожайность
и повышается качество выращенной
продукции. При применении Биоглобина в растениях ускоряется деление
клеток, что способствует нарастанию биологической массы. В частности, ускоряется процесс образования
корневых волосков на корневой системе, увеличивается её всасывающая
способность, что в дальнейшем повышает эффективность использования
растениями питательных веществ из
почвы и минеральных удобрений.

Озимые крестоцветные (рапс,
горчица): По результатам испытаний
самые высокие показатели урожайности на рапсе составили 25-30%.
Яровые зерновые: Предпосевная обработка семян и опрыскивания
посевов дают максимальный старт и
развитие вегетативной массы растений. Даже две обработки дают прибавку на 15-20%.
Бобовые (горох, соя и др.): Предпосевная обработка семян + опрыскивание посевов в фазу бутонизации – ключевые фазы для повышения урожайности на 25%.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В зависимости от культуры для
предпосевной обработки семян расходы Биоглобина составляют 0,51,0 л/т. Возможно его сочетание в
смеси с химическими протравителями или бактериальными препаратами. Расход рабочего раствора – 8-10 л
на тонну семян.
Для разового опрыскивания посевов доза Биоглобина составляет 0,51,0 л/га, а при двукратном применении (в разные фазы вегетации) –
0,3-0,5 л/га препарата за каждый
прием. Расход рабочего раствора
– 200-300 л/га.
Положительное действие препарата проявляется даже при одной предпосевной обработке семян или разовом опрыскивании посевов, но наибольший эффект обеспечивается за
счет сочетания обоих способов.
Во влажные годы Биоглобин в
большей степени влияет на повышение урожайности, а в засушливые –
на качество продукции.

Подсолнечник: Предпосевная обработка семян + опрыскивание посевов от появления 2-4 до 7 пар листьев ускоряют развитие корневой системы и формируют мощное развитие
зеленой массы растений.
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Картофель: Четырехкратная обработка дает прибавку урожайности на 40-60%. В отдельных регионах применение Биоглобина дает возможность собирать два урожая
за сезон.

Виноград: Обработка во время появления завязи + через каждые 2-3 недели вместе с внекорневой подкормкой и защитой от болезней – гарантированно повышает урожайность на 40%. В результате исследований многочисленных хозяйств на сегодняшний день признан самым эффективным стимулятором роста растений по
винограду.
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Плодово-ягодные
культуры: Во время появления листвы + в конце цветения по завязям.
Эти основные обработки дают не только повышение
урожайности
на 50%, но и самое главное – получение экологически чистой продукции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2008 года по настоящее время в Институте растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН ведутся исследования по
изучению влияния регулятора роста и развития растений
Биоглобина на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, разрабатываются способы повышения эффективности применения препарата.
Результатами исследований установлено, что применение Биоглобина в посевах озимой пшеницы способствовало росту урожайности зерна во влажные годы на 20-31%, а
в засушливые – на 7-12% по сравнению с контролем. При
этом в засушливые годы повышались показатели качества
и классность зерна.

Более подробную информацию по применению
Биоглобина в технологиях выращивания
сельскохозяйственных культур узнавайте по тел:

067 712-24-05; 095 725-22-62

Адрес производителя: ТОВ НВФ «Медбиоком, ЛТД»
г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5, 61052.
Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства»
внесен в Государственный реестр Украины в качестве регулятора
роста и развития растений (Свидетельство о госрегистрации
№ А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по
лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007 г.
и по ТУ У 24. 2-31644253 - 002: 2006.
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Багатофункціональні кормоагрегати нового
покоління, що перевищили європейські аналоги.

Ферментовані корми для відгодівлі поросят, свиней,
ВРХ, телят, качок, гусей, овець, риби у водоймищах

Академія інженерних наук України (АІНУ) спільно з підрозділом Української академії аграрних наук
(УААН), у співдружності з дослідними господарствами УААН, в 2002 році розробили серію агрегатів
кормоприготування нового покоління АКГСМ «Мрія», які змінили структуру корму, підвищивши його
енергетичну цінність. Особливо успішними є використання ферментованих кормів (ф.г.к.с.), які готують
кормоагрегати АКГСМ «Мрія», при відгодівлі в маточниках поросят і телят. Ферментовані корми поросятам
дають з семиденного віку, готуючи на знежиреному молоці, або молочних відвійок, а з двадцятиденного
віку на воді. Вага поросят у двохмісячному віці досягає 21-23 кг. Добавка до основних грубих кормів 30-40%
(ф.г.к.с.) при відгодівлі телят збільшує живу вагу на 16%, а ВРХ підвищує надої до 20%, значно збільшуючи
жирність молока, що дуже важливо при приготуванні сирів, особливо корисна ф.г.к.с. для лактуючих корів.
Всі вищевказані показники обґрунтовані наукою і практично підтверджені фермерськими господарствами.

АКГСМ-06А до 10 голів

АКГСМ-04А до 20 голів

АКГСМ-04 до 40 голів

Кормоагрегати готують корм збагачений протеїном та амінокислотами, особливої молекулярної
структури, яка має протибактеріальні властивості. Цей корм легко засвоюється кишковим трактом. Ця технологія одна з найбільш економічних,
енергозберігаючих, противірусних, маловитратних технологій у світі. Кормоагрегати «Мрія» не
мають світових аналогів і виконують одночасно
п’ять технологічних операцій на одному електродвигуні, без дорогих циклонів:
1. Подрібнення зерносуміші до фіксованих
фракцій, що легко засвоюються шлунково-кишковим трактом (0,5-1,4 мм для свиней; 0,8-2,0 мм –
для телят і ВРХ); 2. Підігрів суміші до 30°С; 3. Ретельне перемішування (гомогенізація) до однорідної маси. 4. Ферментативні процеси, без додаткових ферментів; 5. Видача готового корму.
Відгодівля 10 голів за рік дає біля 80 тис. грн.
чистого прибутку. Гарантія 1 рік. Працюють
10 років до капремонту.
Це швидке повернення вкладених коштів, де
прибуток перевищує витрати в 2,5-3 рази. Одним з основних показників технології є економія
зернових в 1,3-1,5 рази, проти інших технологій,
електроенергії до 50%, збільшення середньодобових приростів до 30-40%, зменшення виділення
гною до 40-44%, а це поліпшення екології, зменшення ризику захворювань.
Кормоагрегати «Мрія» розроблені в Україні з 2002 року, сертифіковані Держстандартом
України.
Мають 12 патентів на винахід, в тому числі №97565 від 27.02.12 р. «Спосіб приготування
корму і кормоприготування», дозволи та позитив-

АКГСМ-03 до 100 голів

АКГСМ-05А до 200 голів

АКГСМ-01А до 1000 голів

ні виводи відповідних служб України. За унікальність розробки обладнання кормоагрегатів нагороджені грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, мають золоті медалі, відмічені Дипломами міжнародних виставок
Європи, України, Росії і др. Дана технологія отримала високу оцінку і визнання фахівців.
У 2002 році в Європі подібна технологія використовувалася 2-3%, а тепер успішно працює в
Німеччині – до 70%; Франції, Голландії – до 60%,
Фінляндії, Ірландії до 90%, інших державах до
50%, тому що є однією з найекономічніших технологій світу. Впровадження кормоагрегатів «Мрія»
значно удосконалили технологію, підвищивши
енергетичну цінність корму, скоротили витрати,
об’єднали технологічні операції. Ферментовані гомогенні (ф.г.к.с.) корми покращили смакові якості
м’яса та його чистоту, що збільшило попит як переробників, так і споживачів.
Агрегати малогабаритні, займають площу від 0,5
до 2,5 м2, встановлюються безпосередньо на фермі, обслуговуються однією людиною, подрібнюють ціле зерно (будь-якої зерносуміші) під потрібну фіксовану фракцію: 0,5÷1,4 мм для свиней;
0,8÷2,0 мм для телят та ВРХ, яка легко засвоюється і сприятливо сприймається шлунково-кишковим трактом.
При купівлі агрегату надається інструкція з експлуатації, технологія відгодівлі тварин, рекомендації по кормам для різновікових груп, свиней,
телят, ВРХ.

Завкафедри генетики та розведення ХДАУ,
д. с.-г. н, професор – Нежлукченко Т. I.;
Директор Наукового Центру АІНУ,
д.ф., к. с.-г. н, академік АІНУ – Соляник М. Б.

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52
т/ф (05549) 7-08-88; 7-08-01; (050) 848-50-68, (098) 346 -35-22 e-mail: 8mriya@gmail.com сайт: www.shoh.agroagregat.com; agrokorm.com.ua
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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

Р

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

Устройство для оглушения скота при забое (станнер)
 Гуманность
 Простота
 Качество

производится
сертифицировано
и серийно


В УСТРОЙСТВЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
МОНТАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПАТРОНЫ КАЛИБРА
6,8 × 18, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИМЕЮТСЯ
В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ.

г. Мелитополь, ул. Героев Крут, 14А, тел.: 067 612 22 12, 067 614 13 53

ТУ У 25.9-38265162-001:2020

В наше время уделяется очень много внимания качеству поставляемых продуктов питания. Одним из важнейших
продуктов в питании человека является мясо различных видов животных, которых для этого и разводят. Одной из первостепенных задач при производстве мяса является способ
забоя животного. Самый гуманный метод – это моментальное оглушение, которое не позволяет животному почувствовать лишнюю боль и страх. Для решения данной проблемы
существует современное решение, которое называется станнер. Принцип действия устройства основан на выдвигающемся ударном стержне, который моментально пробивает
черепную коробку и ударной силой воздействует на мозг, обездвиживая животное. Животное не ожидает этого удара и
не успевает испугаться. Следовательно, адреналин не выделяется и мясо не приобретает неприятный вкус. Это хорошая
альтернатива погоне за животным с топором или кувалдой.
Забиваемое животное можно приманить едой в подготовленное место и, отделив от остального стада (если таковое имеется), выстрелить и тем самым обездвижить его. Сердце будет биться еще около 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы подвесить тушку, обмыть, а затем спустить кровь.
Устройство позволяет оглушать различных животных благодаря использованию патронов разной мощности заряда.
В целом устройство для оглушения скота имеет такие
преимущества, выявляемые в процессе эксплуатации:
► простота использования;
► отлаженная система безопасности спуска, отсутствие
риска самопроизвольного срабатывания;
► прочная конструкция исключает возможность
застревания стержня или гильзы;
► несложное техническое обслуживание.

Р
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Саморемонт призводить до збитків

Р

Запорука успіху кожного підприємства по виробництву свинини – це здорове високопродуктивне маточне поголів’я. Отримання від свиноматки
26-28 поросят за рік забезпечує виробництво 2,5
тонн м’яса на основну свиноматку. Для цього в
умовах інтенсивного виробництва необхідно проводити заміну основного стада щорік на рівні 4045%, тобто майже наполовину.

Ремонтна свинка – особлива тварина

Для отримання відгодівельного молодняка вагою 110-115
кг віком 160-170 днів потрібно створити всі необхідні умови.
Насамперед забезпечити якісну годівлю та відповідний мікроклімат. Для цього, в свою чергу, потрібні дороге обладнання,
додаткові площі та ресурси. А це немалі затрати. Тому продуктивність ремонтних свинок значно впливає на прибутковість господарства.
Ремонтні свинки – це дуже цінні тварини, і помилковим є
рішення займатись саморемонтом стада. Виробництво і вирощування ремонтних свинок та кнурців – це зовсім інша сфера діяльності порівняно з товарним виробництвом, яка потребує зовсім інших підходів, технологій та знань.
Яких критеріїв може дотримуватись технолог на товарному виробництві при саморемонті? Лише одного – відбирати
свинок з багатоплідних гнізд. Далі вони ростуть із своїми ровесниками, і в кращому випадку перед заплідненням їх переводять в окремі клітки і годують комбікормом для супоросних
свиноматок.

Правила відбору

У племінних господарствах селекціонери проводять відбір племінного молодняка зразу після народження по кількості, якості, розміщенню сосків згідно зі спеціальними методиками. При досягненні ваги 30 кг у віці 70-75 днів ще раз перевіряють розвиток і якість сосків, опорно-рухового апарату,
суглоби та зв’язки, постановку ніг, лопатки, перехват за лопатками, стан ратиць, довжину зовнішньої і внутрішньої частини ратиць.
Для ремонтних свинок племінні господарства забезпечують необхідні умови утримання – не менше одного квадратного метра площі підлоги. Також забезпечують достатній
фронт годівлі, а не кормові автомати, збільшені норми освітлення, моціон. Привчають до присутності людини.
Ремонтних свинок в племінних господарствах годують раціонами для ремонтного молодняка з контрольованими приростами на рівні 550-650 грамів на добу. Недоцільно форсувати прирости, тому що за темпами росту ріст кістяку відстає від м’язової тканини. Для цього важливо правильно збалансувати рівень амінокислот та мінеральних речовин. Треба годувати свинок вдосталь, але контролювати прирости
не зменшенням кількості корму, а шляхом досягнення у тварин ефекту ситості. Для цього збільшують рівень клітковини
в кормі до 7%.
Дослідження доводять, що на мінералізацію кістяку основний вплив має саме годівля в ранній період розвитку, у віці
від двох до п’яти місяців. Саме в цей час потрібно збільшити кількість мінералів (Са, Р, біотин) в кормі, що в поєднанні з моціоном дає бажані результати. Більшість мікроелементів входять в склад ферментів та гормонів і виступають в ролі
активаторів гормонів.
У п’ятимісячному віці племінні господарства проводять
остаточний відбір по конституції та кондиції. Особливу увагу
приділяють кінцівкам, формі та розміру ратиць, тому що висока плідність збільшує навантаження на скелет і, відповідно,
на ноги. Кульгавість та репродуктивна дисфункція – це дві
основні причини раннього вибуття свиноматки зі стада.
Після досягнення живої ваги ремонтних свинок 100 кілограмів їх годують за іншими рецептами, де збільшено кількість поживних речовин для формування молочної залози
і необхідного запасу жирової тканини. При цьому постійно
контролюють товщину шпику.

Економіка

На племінному заводі ТОВ «Агропрайм Холдинг» регулярно
кожні два роки проводиться повна заміна кнурів-плідників та
20% свиноматок. Племінні тварини закуповуються у кращих
світових генетичних компаній.
Племінний завод працює згідно з селекційними планами,
розробленими спільно з Інститутом свинарства і агропроми-

слового виробництва НААН України та кафедрою свинарства
Одеського державного аграрного університету.
Тому ще раз наголошую – недоцільно займатись вирощуванням ремонтних свинок в умовах товарного виробництва,
не маючи на те відповідних площ, племінних тварин, програми селекції, а також спеціалістів.
Наші закордонні колеги-виробники давно дотримуються вузької спеціалізації. Одні підприємства займаються виробництвом сперми для запліднення (станції по утриманню кнурів), інші – отриманням і вирощуванням молодняку
для відгодівлі, треті – тільки відгодівлею, окремі – племінною
справою.
Наші ж виробники в силу свого мислення не надто переймаються обчисленням прибутковості та намагаються мати все
в межах одного господарства. І через це часто-густо отримують збитки. Бо простий підрахунок доводить, що вартість однієї ремонтної свинки вагою 90 кілограмів на спеціалізованих
племінних підприємствах коливається в межах 3-3,5 тис. грн
за голову. З доставкою і карантинуванням вона обійдеться в
чотири тисячі гривень. Вартість старої непродуктивної свиноматки вагою 250 кг, якщо продати її на забій, – 5 тис. грн.
Тобто економічно ефективно для отримання прибутку продати стару свиноматку і купити ремонтну свинку.
Тож, якщо відгодівельне господарство хоче бути прибутковим, не варто винаходити велосипед. Потрібно чітко (а не
стихійно – від наявності коштів або бажання) скласти планкалендар заміни основного стада, вибрати надійного постачальника ремонтного молодняку і шляхом укладання довгострокових угод ремонтувати своє стадо для успішного ведення бізнесу.
Василь ЛИМАР,
головний технолог ТОВ «Агропрайм Холдинг»

Основні виробничі показники племзаводу станом на 1 січня 2021 року
Показники
Репродуктор
Породи
Кількість свиноматок, голів
Кількість відлучених поросят на 1 свиноматку в рік, голів
Народжено живими за опорос, гол.
Відлучено, гол./гніздо
Вік поросят при відлученні, днів
Вага при відлученні, кг
Відсоток запліднюваності, %
Кількість опоросів на рік, шт.
Кількість непродуктивних днів свиноматки
Дорощування
Середньодобовий приріст, г
Вік при вазі 30 кг, днів

Значення
Ландрас, Велика Біла
200
28,3
13,2
12,3
28
8,0
87-92
2,3
5
440-450
73

ТОВ «Агропрайм Холдинг»

тел./факс: (04841) 2-05-60
відділ збуту: (067) 488-08-89
головний технолог: (067) 518-82-59
керівник департаменту тваринництва:

(067) 518-82-23
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Переваги бетонозмішувачів «А-Вікт»

Р

Виробник професійних бетонозмішувачів

bwa-160

Основним видом діяльності товариства є виробництво універсальних бетонозмішувачів.
Головна мета фірми –виготовлення продукції високої якості, яка в повній мірі задовольнить
потреби та очікування споживачів, як своєю якістю, так і простотою у використанні.
Забезпечуємо гарантійне і післягарантійне обслуговування, а також повний асортимент
запасних частин.

Наші товари відрізняються високою якістю та витривалістю
bwJ-160

bwa-260

bwa-200

 Виробництво і реалізація на Україні на протязі 16 років
 Сервісне обслуговування, доставка запчастин по Україні
 Найбільший термін гарантії (2-3 роки)
 Висока якість і естетичний вигляд
 Двигуни високої потужності (1.1kW/1.5kW)
 Щільна передача нахилу барабана (елементи передачі виготовлені з чавуну високої якості)
 Солідна, перевірена і укріплена конструкція завдяки використанню жерсті і складових
відповідної товщини
 Герметичні запобіжники, які забезпечують охорону праці
 Широкі їздові колеса, які полегшують пересування бетономішалок
 Широкий чавунний обід з можливістю вертикального регулювання
 Конусні підшипники в барабані і ковзаючі підшипники у втулках тільки від виробників
з доброю репутацією
 Лопасті в барабані виставлені під кутом, який гарантує максимальну
ефективність змішування

Житомирська обл.
м. Бердичів
вул. Низгірецька, 157
bwa-320

Будуймо Україну разом

(067) 410-07-74
(067) 412-13-45
(041) 43-46-160

www.a-wikt.com.ua
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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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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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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
а
авн ція
ПРР 280
ж
р
е
а

Д енс
п
ком

25%

6 років успішної роботи в Україні

 Посилені
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
о
к
%

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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Універсальний культиватор.
Купив один – придбав два

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.
Шановні господарі, вперше вам пропонуються моделі культиваторів, що розроблені не асфальтними хліборобами, а вашим колегою-землеробом. Представлена модель ефективно та
безвідмовно працює не тільки у нашому господарстві, а і Сумській, Харківській, Луганській,
Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській
та Одеській областях, а один агрегат працює в
Криму.
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, з якими знайомий кожний землероб, що ходить по
полю ногами, а не дивиться на нього з вікна
власного автомобіля.
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. Зараз дуже популярні культиватори з
S-подібними стійками, або ж стійка з пружиною, дані робочі органи при підвищенні щільності ґрунту не піднімаються вверх, як на культиваторах типу КПС, а відхиляються в процесі
роботи назад, змінюючи робочий кут лапи, результатом чого є нерівномірне спрацювання робочого органу (носок лапи стає круглим), підвищуються витрати палива внаслідок збільшення
опору ґрунту та вивертається з землі груддя, саме так – вивертається, тому що стійка постійно
рухається то назад то вперед, бо конструкторів
цікавить в першу чергу збереження агрегату, а
не якість обробітку.
Для вирішення проблеми з грудкою пропонуються ліки – коток, який господар додатково мусить оплатити. Результатом неякісного обробітку є нерівномірна глибина та весело зеленіюче смугами поле вже через кільканадцять
днів. Взагалі основні вимоги до культиватора
сформував більш ніж 140 років тому І.Є. Овсінський, який глузував з підпружинених робочих
органів, а на своїх культиваторах «лапы крепко
осаживал». В багатьох господарствах експлуатується два типи культиватора важкі (типу КТС.
КПЕ) та для передпосівного обробітку. Запропонована нами модель поєднує обидва типи агрегатів, ефективно працює на необроблених з осені полях, на масивах де минулий рік вегетувала
кукурудза і ,звичайно, добре працює на оброблених восени ділянках, якісно проводить культивацію стерні після зернових культур, на запущених парових полях вирізає бур’яни заввишки
40-50 см в один слід.

Саме такий культиватор, перевірений 20 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.
Запропонований культиватор виробляється в нашому господарстві від 4 до 8 метрів ширини захвату. З чотирьохметровим культиватором ефективно агрегатується трактор типу МТЗ-82, забезпечуючи виробіток за зміну
18-22 га, коштує він 85 000 грн з ПДВ. З шестиметровим
трактором типу МТЗ 1523 обробляє 35-40 га, коштує він
200 000,00 грн з ПДВ. Восьмиметровий культиватор коштує 220 000,00 грн з ПДВ.
Є можливість виготовити культиватор для садів,
виноградників.
З повагою, В.С. БРОДОВСЬКИЙ

З питань придбання звертатися за телефоном

(067) 277-04-72

Гріється Д-260?

067 277 04 72

Р
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БЕЗСЕКЦІЙНИЙ КРН + СОНЯШНИК =
ДРУЖБА НАВІКИ

Р

Для просапних культур найважливіше
значення має захист від конкурентного
впливу бур’янів. Ті землероби, які працюють у відносно м’яких умовах за відсутності злісних бур’янів, таких як амброзія
полинолиста, нетреба звичайна (так
звані «їжачки») (до речі, на полях, де панує нетреба, не росте навіть амброзія),
працює на зволожених ґрунтах ґрунтовими гербіцидами, де швидкий ріст основної культури за оптимальної густоти
забезпечує ефективне її домінування без
міжрядного обробітку, можуть не витрачати свій час на читання – ця інформація корисна тим, у кого недостатньо зволожений ґрунт не дає можливості ґрунтовим гербіцидам 100% тримати амброзію полинолисту… Нетреба ж звичайна ґрунтових не боїться зовсім.

Наприклад, на звичайному соняшнику в захисній зоні залишилося 5-15% амброзії, і нетреба колюча. Що треба робити, щоб не допустити недобір врожаю? Інший приклад погодні умови (довгожданий дощ) не дали змого внести вчасно страховий гербіцид на соняшник типу Експрессо (Гранстар) чи Євролайтинг. Результат? Частина бур’янів
гине, частина пригнічується, а потім починає доганяти соняшник… Плюс продовжує знову проростати нетреба звичайна, або знову стартує амброзія та інші бур’яни.
А якщо в господарстві застосовується безгербіцидна технологія? Відповідь знають всі – післясходове боронування
у фазі 2-4 листків, а якщо велика кількість пожнивних решток? (Популярна зараз ротаційна борона не дає 100% результату…) А якщо дощ і нова хвиля бур’янів? Як навести лад в захисній зоні? Врятувати може лише якісне підгортання (окучування), а його може забезпечити лише наш
безсекційний КРН. А якщо господар наслухався про нульовий обробіток ґрунту і посіяв соняшник по нулю? А весняна тривала посуха затримала ріст культурних рослин, плюс
недостатня кількість рослинних решток не забезпечила надійного проекційного покриття на ґрунт – і все це разом
призвело до передчасного травневого розтріскування міжрядь… Починає пахнути збитками... Звичайний КРН не рятує, не лізуть робочі органи, горне рештки, але відповідь існує. Це наш безсекційний КРН, лише він в таких непростимих умовах наведе на полі лад. У того ж, хто має поля на
схилах, душа болить ще й від вирізання культурних рослин внаслідок зносу. Тут також в пригоді стане безсекційний КРН.
Відомо, що найбільш ефективним у боротьбі з
бур’яном в захисній зоні рядку є підгортання під час
другого міжрядного обробітку. Проте багато землеробів свідомо відмовляються від нього. Аргументи тут
наступні:
1. Ч
 асто під час підгортання кількості землі не вистачає
для повної загибелі бур’янів у рядку.
2. К
 рім цього, підгортальник (окучник) згрібає ґрунт та
оголює міжряддя, внаслідок чого міжряддя починають
виблискувати на сонці, а згодом там ґрунт передчасно
розтріскується.
3. Д
 уже часто утворюються грудки і відбувається передчасне розтріскування ґрунту, а з ним і втрата вологи.

З питань придбання звертатися за телефоном

(067) 277-04-72

У себе в господарстві я відмовився від паралелограмних секцій і застосовую безсекційний КРН. На перший
міжрядний обробіток ставлю одну універсальну лапу шириною 420 мм з кутом атаки крила 13 градусів. Вона гарантовано витримує робочу глибину навіть по сліду трактора. 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, решта господарів все одно звужує робочі органи на користь продуктивності.
На другий міжрядний обробіток ставиться спеціальний підгортальник (окучник) шириною 420 мм.
Якісний другий обробіток має вирішальне значення
для чистоти посівів, він вимагає дотримання наступних технологічних вимог:
а. Повне знищення бур’янів в міжрядді.
б. Повне знищення бур’янів в захисній зоні.
Наш підгортальник (окучник) робить і перше, і друге. 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 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
ґрунту, надійно захищаючи посіви від палючого сонця.
Цікавий факт, якщо покупцем є досить велике господарство, то після першого «пробного» безсекційного КРН,
як правило, купляють ще два-три. До речі, власник нашого
міжрядного культиватора навіки забуває про втулки, підшипники, бандажі, секції, що скачуть в полі, тривалі польові регулювання і неякісно оброблені міжряддя по сліду
трактора. Наш безсекційний КРН регулюється швидко центральним гвинтом трактора та регулювальними гвинтами
двох опорних коліс. Покупець отримує додаткові рекомендації для максимального ефекту другого міжрядного обробітку. Коштує наш КРН зараз 45 тисяч гривень з ПДВ.
Виготовляємо також спеціалізовані міжрядні КРН (наприклад, для вирощування гарбузів) та по індивідуальному замовленню.
З повагою, В.С. БРОДОВСЬКИЙ

Гріється д-260?

067 277 04 72
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099 211 02 07
067 644 04 44

admin@agropostach.com.ua

В аш на д і й н и й па р т н е р на д о вгі р о к и
МОТОПОМПИ КАС / води

Широкий вибір
 США
 Японія
 Китай
– від гідравліки
– від ВВП трактора

500-1700 л./хв.

Електропомпа 380 В

ФІЛЬТРИ ТОНКОЇ
очистки КАС / води
 на ВОДОВОЗИ
 на ОБПРИСКУВАЧІ
 на КУЛЬТИВАТОРИ
 на ЗМІШУВАЧІ
форсунки не забиваються

70 см

200-2000 л./хв.

Пінний маркер
КОМПЛЕКТ

до будь-якого
обприскувача

ЗАПРАВКИ
Бензин
ДП
 Лічильники
 Насоси
 Фільтри
 Фільтри SEPAR

ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ

100 м3/год.

ШЛАНГИ / РУКАВА
 для КАС
 для ВОДИ
 для ЗЕРНА
 для ПОВІТРЯ
 для ПАЛИВА
 для СІВАЛОК
 для ОБПРИСКУВАЧІВ

ГЕНЕРАТОРИ

від 1-1000 кВт

на ВАШ СМАК

 Стаціонарні
 від ВОМ трактора
 Переносні

КРАНИ З’Єднувачі
ФІТІНГИ, ХОМУТИ
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Системи вентиляції
зернових культур

Р

Вентиляційні списи Air-Whisper, Air-Lance Economic та Air-Lance

Air-Lance

Air

-La
n

ce
Eco
no

mic

Вентиляційні списи ідеально підходять для активної вентиляції зерна та ліквідації очагів
самозігрівання.
Вентиляційні списи оснащені
зручними ручками, які дозволяють легко вкрутити трубу в зберігаємий продукт. Вентилятор легко
з’єднується з списом за допомогою
хомута.

Ідеальне рішення для короткострокового,
цілеспрямованого застосування,
при виникненні вогнищ перегріву зерна,
при недостатній вентиляції,
в заповненому зерносховищі.

Тип
Потужність двигуна вентилятора
[кВт]
Обсяг повітря
[мз/год.]
Загальна довжина
[м]
Довжина перфорованої частини труби
[м]
Довжина наконечника
[м]
Загальна вага з вентилятором
[кг]
Діаметр перфорації
[мм]
Споживання енергії
[В]

Універсальний протруйник
насіннєвого матеріалу Grain-Saver

Air-Whisper
0,18
250
2,5
0,8
0,25
13
1,5
220

Air-Lance Economic
1,1
2000
2,8
1
0,19
25,2
1,5
380

Air-Lance
1,5
2500
3
1,5
0,25
36
1,5
380

Телескопічні вентиляційні труби
• використовуються для вентиляції всіх сортів зернових, ріпаку.
• діаметр кріплення для вентилятора 300 мм.
• труби виготовлені з оцинкованої сталі, вентиляція при висоті засипки до 6 метрів.
• виробляються довжиною від 4 до 30 метрів (від 2 до 15
сполучних елементів).
• можливість подовження неперфорованої частини труби
для часткового вентилювання.

Вологоміри та термоштанги фірми Pfeuffer
Grain-Saver
використовується
для обробки
насіння
зернових культур
протруйником
перед посівом.
Grain-Saver
простий і зручний
у використанні
протруйник
насіння, який
встановлюється
на зерновий шнековий транспортер.
Grain-Saver можна придбати в комплекті зі
шнековим транспортером або ж ви можете
використовувати вже наявний в господарстві
шнековий транспортер, довжина якого не повинна
бути коротше 3 м.

Виробник – Німеччина:
Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG
Офіційний представник в Україні – ТОВ «Шмельцер»:

м. Миколаїв, вул. Крилова, 23-32
тел.: (050) 391-58-18 – Іван Олійник
e-mail: schmelzer@ukr.net
www.schmelzer.com.ua

Вологомір He lite – зручний прилад для вимірювання вологості зерна, точний і надійний
під час збирання врожаю, процесу сушіння та зберігання зерна.

■ Широкий діапазон вимірювань
■ Просте використання меню
■ Надійний принцип вимірювання
■ Розрахунок середнього значення
■ Можливість калібрування

Вентилятори AIR JET
• діаметр вихідного отвору вентилятора за бажанням клієнта
• високоякісний антикорозійний захист (порошкове покриття) корпусу
• оптимальне вентилювання завдяки безперервному та інтенсивному потоку повітря
• можливість використання при будь-якому
обраному методі вентилювання
•в
 игідна альтернатива оцинкованим моделям
•м
 обільність завдяки встановленому шасі

Напівкруглі вентиляційні канали Air Gigant
Представляємо ефективну
систему вентиляції – широкий
асортимент напівкруглих
каналів, виготовлених з
оцинкованої, перфорованої
сталі.
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