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Перша новинка – NORDOX 75 WG – контактний фунгіцид з
профілактичною дією проти широкого спектру грибкових інфекцій та бактеріозів польових і овочевих культур, у відкритому і закритому ґрунті, на різних плодових деревах, ягідниках, винограді, квітах та декоративних рослинах. Це найбільш концентрований мідьвмісний фунгіцид на ринку. 75% складу препарату становить чиста біологічно активна мідь.
Для фунгіцидів на основі міді є важливим, на основі якої хімічної форми виготовлений фунгіцид (сульфат, оксихлорид, гідроксид тощо), а також розмір частинок діючої речовини. Біологічно найбільш активним з усіх форм є оксид міді
(NORDOX 75 WG). Саме оксид міді характеризується найшвидшим початком дії на збудника, відмінною персистентністю (стійкістю на рослині) та найвищим рівнем біологічно активних іонів
Cu2+ для успішного захисту рослин від патогенів (рис. 1).

Підвищена хімічна активність
Єдині в Україні препарати на основі оксиду міді!

Cu2O
ОКИС МІДІ

Cu(OH)2
ГІДРОКИС МІДІ

3Cu(OH)2.CuCI2
ОКСИХЛОРИД МІДІ

88% Cu в складі препарату

65% Cu в складі препарату

55% Cu в складі препарату

Nordox 75 WG містить мікронізовані частки оксидів міді, середній розмір яких становить 1,2 мікрона, що забезпечує ефективне покриття, утримання і міцне прилипання до поверхні рослин. Після потрапляння на листя частки міді вступають у взаємодію з вологою та відбувається їх повільне вивільнення з поверхні, що забезпечує більш пролонгований захист рослин. Таким чином створюється захисний бар’єр проти грибкових та бактеріальних інфекцій.
Які ж ще переваги NORDOX 75 WG серед інших фунгіцидів,
представлених на аграрному ринку? Завдяки тому, що до складу Nordox 75 WG входить 75% чистої міді, у препарату низькі
норми витрати, отже і потрібна менша кількість обробок рослин.
Це і тривалий та надійний період захисту (до двох тижнів). Завдяки малому розміру частинок препарат зберігає ефективність
навіть в умовах сильних дощів. Саме тільки Nordox 75 WG можна застосовувати в органічному виробництві (препарат має
міжнародний сертифікат).

Впроваджуйте інноваційні технології!

ПОТУРБУЙТЕСЬ ПРО РОДЮЧІСТЬ ВАШИХ ГРУНТІВ – ЗАСТОСОВУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЮ
ГУМІФІКАЦІЇ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК З ПРЕПАРАТОМ « РИЗОБАКТ СП ГУМІФІКАТОР »!

Р

VERNO Cu30 + Zn30

Олег Дубина

У цьому році компанія Родоніт
виводить на аграрний ринок
два нових високоефективних
препарати: контактний фунгіцид
та мінеральне добриво.

NORDOX 75 WG

Нові продукти для аграрного ринку –
нові можливості

Друга новинка – VERNO Cu30 +
Zn30 – інноваційне мінеральне добриво для корекції дефіциту міді
та цинку.
Аграрії знають, що нестача мікроелементів у відповідні фази розвитку рослин може призвести як до
суттєвого зниження врожаю, так і
до більшої вразливості рослин щодо хвороб. Саме у VERNO Cu30 +
Zn30 поєднано два найбільш важливих, для таких культур, як зернові колосові та кукурудза мікроелементи – цинк та мідь. Як ви знаєте,
цинк сприяє нагромадженню фітогормону ауксину, а також він необхідний для росту міжвузлів у рослині. Цинк впливає на стабільність
клітинних мембран, запилення та
життєздатність насіння. Мідь бере участь стимулює зрілість пилку
та ріст пилкової трубки, відіграючи
таким чином ключову роль у формуванні квітів та насіння.
Застосовуючи добриво VERNO
Cu30 + Zn30, ви отримуєте продукт
високого рівня якості та чистоти,
який повністю задовольняє потреби рослин у цих мікроелементах.
Ще й отримуєте, як додатковий бонус, оптимізацію витрат на фунгіциди завдяки антибактеріальній та
протигрибковій дії міді, зменшення
захворювань та, як наслідок, скорочення кількості фунгіцидних обробок. Норма використання становить від 0,2 до 0,5 кг/га.
Переконайтесь
на власному досвіді
у ефективності препаратів
VERNO Cu30 + Zn30
та NORDOX 75 WG

067 402 44 14
www.rodonit.ua
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Хелатні мікродобрива, їх якість, переваги та недоліки

Р

Відомо, що однією з передумов отримання високого врожаю є збалансоване живлення, а застосування мікродобрив є дешевим способом підвищення врожайності. Висока потреба рослин в основних елементах живлення настає в період інтенсивного
приросту вегетативної маси та формування репродуктивних органів. Підживлення рослин мінеральними добривами дає можливість отримати приріст урожайності на рівні 10-15%, але досить часто за нестабільного зволоження та посушливих умов,
особливо на ранніх етапах росту та розвитку рослин, ефективність підживлення виявляється недостатньою. Тому для одержання кращих результатів від підживлення доцільно використовувати рідкі комплексні добрива, які більш технологічні та придатні для створення бакових сумішей з гербіцидами та мікроелементами.

Виростити високоякісну, екологічно чисту продукцію, без використання мікродобрив практично неможливо. Від їх нестачі, напряму залежить наше з вами здоров’я. Не можна замінити один мікроелемент іншим, скажімо, залізо на марганець, чи цинк на бор. Від
нестачі мікроелементів хворіють рослини, так само і ми
хворіємо різними мікроелементозними захворюваннями. Тому використання мікроелементів при вирощуванні рослин – це не мода, а перша і головна виробнича необхідність. В агрономії – це перший закон землеробства
(закон мінімуму Лібіха).
Мікроелементів потрібно зовсім мало, але їх роль є
найбільшою. Від них все починається і від їх нестачі,
все закінчується. Недолік мікроелементів є причиною
зниження швидкості та узгодженості протікання процесів, відповідальних за розвиток організму. В підсумку рослини не повністю реалізують свій потенціал і формують низький та не завжди якісний урожай, а іноді і
гинуть. Більшість мікроелементів є активними каталізаторами, які прискорюють цілий ряд біохімічних реакцій. Спільний вплив мікроелементів значно посилює їх
каталітичні властивості. У ряді випадків тільки композиції мікроелементів можуть відновити нормальний розвиток рослин.
При наявності необхідної кількості мікроелементів
рослини мають можливість синтезувати повний спектр
ферментів, які дозволять більш інтенсивно використовувати енергію, воду та харчування (N, P, K), і, відповідно, отримати більш високий врожай.
Мікроелементи не можуть бути замінені іншими речовинами, і їх недолік обов'язково повинен бути
заповнений.

 +38 048 799 47 54

Ефективність мікродобрив визначається їхньою якістю.
Використання солей мікроелементів у водорозчинній кислоті та інших розчинниках не дає бажаного результату і в багатьох випадках шкодить навколишньому середовищу. Практикою доведено, що всі мікроелементи, які використовуються при вирощуванні рослин, повинні бути в біологічно активній формі, тобто легко засвоюватися і не забруднювати ґрунти. Форма комплексоната (іон мікроелемента + комплексон),
є найбільш вигідною формою для живих організмів (гриби,
бактерії, рослини, тварини т. ін.). Такий комплексонат покритий зовні структурованою водою (гідратна шуба). Саме
така вода має найвищу антиоксидантну активність, яка відома в природі. В ній вільні радикали рекомбінуються, «знезаражуються» в дуже великій кількості.
Все це впливає на метаболічні процеси рослин, підвищуючи їх ріст, розвиток та якість вирощеної продукції. В основі створення функціональних наномікродобрив лежать сучасні знання фундаментальної науки фізіології рослин – фазової теорії клітини (Р. Лінг), та ФВА (функціонально вартісний аналіз).
Саме такі знання, дозволили групі науковців НВП «Біолабтехнологія» створити цілу лінійку функціональних мікродобрив, а саме: новітнє кремнієве добриво, яке дозволяє конденсувати вологу із повітря і тим самим покращувати водний
режим рослин; антистресант – нано, легко і безповоротно переводить вільні радикали в нешкідливу форму; використання різних форм фульво, гумінових, амінокислот т. ін., покращує систему живлення рослин, а саме комплексонатами аніонів (бор, молібден, т. ін.) мікроелементів.
Так що майбутнє саме за функціональними мікродобривами, які дозволяють фермеру вирощувати екологічно чисту,
повноцінну продукцію найвищої якості.

 +38 096 799 47 55

 www.biochelat.com.ua
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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

ІМПТОРГСЕРВІС
www.imptorgservis.uaprom.net

ПРЕПАРАТ

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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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.

ззр та добрива

11

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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до уваги фермера

тел.: (067) 512-29-32, (067) 512-66-05
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жатки
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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

24
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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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ОБЛАДНАННЯ

Агро

остач

для

КАС

та води

обладнання
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099 211 02 07
067 644 04 44

admin@agropostach.com.ua

В аш надійний п а р т н е р на дов г і 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

32

обладнання
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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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Управління вологістю ґрунту
Потрібно подавати необхідну кількість води
для посівів, причому це необхідно робити вчасно. Вода та поживні речовини споживаються
найефективніше, коли культури мають доступ
до необхідної кількості води і ґрунту.
У цій статті описано, як використовувати дані,
надані зондами вологості ґрунту, для більш
ефективного управління фермою чи сільськогосподарськими угіддями. Спостереження та
розуміння наслідків коливань вологи в ґрунті
в кореневій зоні культур зробить ваші зусилля
щодо максимізації врожаю та зменшення витрачених ресурсів максимально ефективними.

Навіщо стежити за вологістю ґрунту?
Знання того, скільки вологи в ґрунті доступне в режимі реального часу, може призвести до наступних позитивних змін:
► більш високий урожай;
► краща якість продукції;
► збільшення сили рослини;
► зменшення рівня захворюваності;
► більш ефективне використання води;
► зменшені витрати на зрошення.
Враховуючи час зрошення, має сенс інвестувати в знання рівня вологості ґрунту та вдосконалення рішень про зрошення.
Виробники датчиків вимірювання ґрунту повідомляють, що
використання вимірювань вологості ґрунту призвело до 10%
збільшення врожаю. Дослідження в університетах продемонстрували збільшення врожайності більш ніж на 20% для деяких сільськогосподарських культур, а також більш швидкі
цикли зростання завдяки ефективному вимірюванню вологості ґрунту.
Що таке нормальне значення вологості ґрунту?
Об’ємний вміст води (ОВВ) є чисельним показником вологості землі. Показник має вигляд відсотків або співвідношення
об’єму води, яка утримується ґрунтом. Наприклад, один кубометр землі з 40% ОВВ містить 0,4 м³, або 400 літрів води.
Ви повинні підтримувати показники ОВВ 5%-35% залежно
від типу ґрунту.
Який ідеальний рівень вологості ґрунту?
Ідеальний рівень вологості землі знаходиться у проміжку між
місткістю поля та температурою в’янення. Отримавши більше досвіду відстеження показників вологості ґрунту, ви зможете звузити цей діапазон залежно від типу землі, особливостей врожаю, стадії росту тощо.
Ось кілька ключових визначень, з якими вам слід
ознайомитись:
► Місткість поля – стільки води, скільки може вмістити ґрунт
через 2-3 дні після рясних опадів, коли ґрунт повністю насичений. На даний момент відбувається дуже мало руху ґрунтової води вниз під дією сили тяжіння і дуже мало
всмоктування через капілярну дію.
► Постійне в’янення – об’єм води, що залишається в структурі землі, коли рослини в’януть при умові вологої
атмосфери.
► Насиченість – стосується вмісту води в ґрунті, коли практично всі пори заповнені водою.
► Доступна вода у структурі – кількість води в ґрунті між
місткістю поля та постійною точкою в’янення.
Як правило, зрошення зверху потрібно здійснювати до того,
як показник доступної води досягне 50%. Крапельний полив
починають до того, як показник досягне 80% наявної води у
структурі землі.
Вам не потрібно пам’ятати ці рівні. При використанні датчиків вимірювання техніку налаштовують з урахуванням типу
поля та постійної точки в’янення.
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Знаючи оптимальну вологість ґрунту для
різних видів культур, можна значно знизити
витрати на полив і підвищити врожайність.
З останніх технологій, які дають можливість повсякденно
контролювати рівень вологозабезпечення на полях, є прилади компанії AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Німеччина)
https://logger.agroflowsystem.com/ua/.
Особливої уваги заслуговують: прилад вимірювання вологості ґрунту M-SM5 PRO та мультифункціональний портативний прилад DS LOGGER 500 (вимірювання вологості, твердості, засоленості та температури ґрунту, вологості та температури повітря).
M-SM5 PRO дає змогу вимірювати вологість ґрунту за допомогою сенсора, який треба просто занурити в ґрунт і отримати показники вологості у мм чи % з кроком 5 см.
Особливості приладу:
► точність вимірів вологості забезпечується в тому числі і завдяки вбудованому тензометричному датчику, який враховує коефіцієнт ущільнення ґрунту;
► заміри можна продивитись на приладі у вигляді таблиці
або графіку;
► GPS модуль дозволяє фіксувати точку кожного заміру та
робити прив’язку до конкретних полів;
► WIFI модуль дозволяє передавати дані на сервер, де вони
надалі зберігаються;
► На веб-сторінці можна продивлятися свої дані, фільтрувати їх по даті замірів, по глибині заміру, порівнювати заміри, накопичувати аналітичні дані, робити звіти по замірам в розрізі фільтрів, експортувати дані в ексель, створювати контури полів для того, щоб прив’язати дані під
конкретні поля чи під конкретну особу (агронома).
Крім того, прилад M-SM5 PRO дає можливість вимірювання
температури ґрунту, що досить актуально для прийняття рішень щодо своєчасності посівів та обробітку ґрунту.
DS LOGGER 500 – окрім вимірювання вологості, допомагає
дізнатися засоленість та твердість ґрунту – показники, на які
важливо орієнтуватися аби досягти високої результативності
врожаю та з розумом витрачати кошти.
Всі вимірювання можна подивитися на великому кольоровому екрані приладу, а також в персональному кабінеті
на власному комп’ютері у вигляді таблиць, графіків та мап
інтерполяції.

Про компанію
ТОВ «Агро Флоу Систем» представляє на ринку України
німецьку компанію AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH
(Берлін). Компанія виробляє високоточне обладнання, яке
вирішує основні проблеми, пов’язані з вологістю ґрунту,
засоленістю та іншими параметрами. ТОВ «Агро Флоу
Систем» надає повну сервісну підтримку на території України.

+38 067 366 85 01

info@agroflowsystem.com
logger.agroflowsystem.com/ua/
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