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БИОГЛОБИН
РЕГУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур в мире, ценность зерна которой определяется высоким содержанием белка, жиров, углеводов и т.д. По содержанию
белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко
используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и
твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба,
макаронных изделий, манной крупы и т.д.
Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффективным является использование высокоурожайных сортов и разработка экономически
выгодных и экологически безопасных технологий их выращивания, адаптированных к условиям региона.
Как показывает опыт отечественных производителей и мировая практика, важную роль в сельскохозяйственном производстве имеет правильная
обработка посевного материала. Эффективный прием подготовки семян к
посеву - обработка их препаратом Биоглобин. После такой обработки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой
пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает
урожайность (от 0,23 т/га до 0,75 т/га). Общеизвестно, что семена озимой
пшеницы наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому
практически в каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются
протравителем для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и
пыльной головни, корневых гнилей, плесневения, снежной плесени и др. ИзМЕХАНИЗМ
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 ее
всасывающая способность, что в дальнейшем повышает эффективность использования растениями питательных веществ из почвы и минеральных
удобрений.
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за обработки протравителем энергия прорастания зерна снижается, и всходы
появляются на 8 – 9 день. С применением Биоглобина энергия прорастания
увеличивается и всходы появляются на 2 дня раньше.
Биологические стимуляторы роста растений являются одним из самых
эффективных средств влияния на продуктивность и качество растений.
Исследования многих европейских и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имеющих натуральную природу, обеспечивает значительное повышение засухои стрессоустойчивости растений и значительно увеличивает урожайность
зерновых и масличных культур.
Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесения удобрений,
выполняют функцию «биологического насоса». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту
энергию для перекачки в клетки большего количества питательных веществ
из почвы, а также органических и минеральных удобрений.
Именно по такому принципу Научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый
стимулятор роста и развития растений – БИОГЛОБИН, который является на
сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе.
Биоглобин - это водносолевой экстракт из плаценты с/х животных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе
полный комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, полипептиды,
аминосахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном
для живой природы составе.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОГЛОБИНА ПЕРЕД ДРУГИМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
• Органическое происхождение и безопасность
(изготавливается из животных компонентов,
благодаря чему не накапливает никаких токсинов и не вызывает отравления).
• Стабильность прибавок урожайности по годам (отсутствует действие «в минус»).
• Универсальность. Применяется на всех озимых сельскохозяйственных культурах.
• Комплексность действия. Повышает адаптивность и продуктивность растений, улучшает
показатели качества зерна.
• Возможность разностороннего применения как
отдельно (путем предпосевной обработки семян,
опрыскивания посевов или их сочетание), так и в
сочетании со средствами защиты растений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Биоглобин применяют при предпосевной
обработке семян и при опрыскивании посевов в
период вегетации.
ДОЗЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
В зависимости от культуры для предпосевной
обработки семян расходы Биоглобина составляют
0,5-1,0 л/т. Возможно его сочетание в смеси с химическими протравителями или бактериальными
препаратами. Расход рабочего раствора – 8-10 л
на тонну семян. Предпосевную обработку семян
можно проводить как в день посева, так и заранее.
Важным условием является равномерное распределение раствора на семенах.
Для разового опрыскивания посевов доза
Биоглобина составляет 0,5-1,0 л/га, а при дву-

кратном 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 опрыскивани посевов, но наибольший эффект обеспечивается за счет сочетания обоих способов.
Биоглобин применяют как отдельно, так и
в баковых смесях с пестицидами, в последнем
случае уменьшается их токсическое воздействие
(в частности гербицидов) на растения.
Во влажные годы Биоглобин в большей степени влияет на повышение урожайности, а в засушливые – на качество продукции.

Внешний вид посевов пшеницы озимой
окончанием осенней вегетации

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Озимые зерновые.
Предпосевная обработка
перед
семян + опрыскивание
посевов: первое – после
возобновления весенней
вегетации, второе – в
период активной вегета-

ции растений (от фазы выхода в трубку до налива
зерна) совместно с защитой посевов от сорняков,
болезней и вредителей.
Озимые крестоцветные (рапс, горчица).
Предпосевная обработка семян + опрыскивание
посевов: первое – после возобновления весенней
вегетации, второе – в фазу бутонизации (целесообразно использование препарата в баковой смеси
с инсектицидом против вредителей).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 2008 г. 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 зерна.

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

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

Контроль
(без обработки)

Обработка семян
перед посевом Биоглобином 0,5 л/т

Адрес производителя:
ООО НПФ «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 14.02.2007г и по ТУ У 24. 2 - 31644253 - 002: 2006.

• Отсутствие негативного влияния в случае
передозировки антидепрессантов: смягчает
токсическое воздействие гербицидов и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на растения.
• Совместимость со средствами защиты растений и удобрениями: возможность применения
в баковых смесях с другими препаратами.
• Длительный период полезного действия
(в течение 3-х недель с момента внесения).
• Возможность многократного применения.
• Низкая норма внесения: 0,5-1,0 л/т семян.
• Высокая экономическая эффективность:
невысокая стоимость препарата и весомые
прибавки урожайности и качества продукции
обеспечивают высокую рентабельность.
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ОСІННЄ ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
ОЗИМИХ КУЛЬТУР
С. ПОЛЯНЧИКОВ, директор із розвитку;
О. КАПІТАНСЬКА, науковий консультант з
живлення рослин;
В. ПОБЕРЕЖНИК, агроном-консультант;
А. КОВБЕЛЬ, агроном-консультант
ТОВ «НВК «КВАДРАТ»
Очевидно, що озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак)
суттєво відрізняються від ярих. У своєму розвитку озимі
проходять досить тривалий період анабіозу (призупинення вегетації), який припадає на зиму. Враховуючи
кліматичні умови України, у цей період можливий такий збіг погодних умов, за яких рослини, знаходячись
у пригніченому стані, мають суттєвий ризик загибелі,
що призводить до значних втрат врожаю. Насамперед,
такими небезпечними чинниками є тривала відлига
з наступним різким похолоданням і суттєвими морозами
та відсутністю снігового покрову.
Особливо великим є ризик загибелі значної частини
посівів, якщо рослини входять в зиму ослабленими, зі
слаборозвиненою кореневою системою. Тому доцільно
особливу увагу приділити осіннім заходам, що спрямовані на підготовку рослин до зимівлі: профілактика та
боротьба з хворобами, підвищення зимостійкості, стимуляція розвитку кореневої системи, забезпечення рослин
необхідним комплексом поживних елементів. Для цього

виконують обробку насіння відповідними препаратами
і обприскування вегетуючих рослин ЗЗР, біопрепаратами
та мікродобривами. Ми вже приділяли увагу передпосівній обробці насіння у своїх публікаціях, тому зараз
зупинимося на осінньому позакореневому підживленні
озимих культур: ріпака та пшениці. Такі підживлення
доцільно виконувати комплексними мікродобривами,
що містять збалансовані композиції поживних речовин
(макро- та мікроелементів) та біологічно активних речовин (амінокислот, гуматів та ін.). Основна мета таких
обробок — сприяти розвитку потужної кореневої системи,
кращому накопиченню пластичних речовин (цукрів, амінокислот, вітамінів), підвищувати зимостійкість рослин.
Враховуючи, що в осінній та ранньовесняний періоди температура ґрунту на глибині залягання кореневої системи значно нижча від оптимальної, що знижує
засвоєння наявних поживних елементів з ґрунтового
розчину, осіннє позакореневе підживлення мікродобривами, яке забезпечує рослину доступними елементами
живлення, набуває дуже важливого, а інколи — і ключового значення. Зокрема, мікроелементи в осінній період
дуже важливі для стартового розвитку рослин — вони
активують ферментну систему, беруть участь у вуглеводному, азотному обміні, підвищують кількість зв’язаної
(незамерзаючої) води в рослині, що зумовлює її більшу
морозостійкість.

КВАНТУМ - ЗЕРНОВІ
N – 7%, P2O5 – 6%, K2O – 9%, SO3 – 3%,
B – 0.5%, Zn – 1.6%, Cu – 1.6%, Mn – 0.7%,
Mo – 0.015%, Ni – 0.01%, Co – 0.003%,
гумінові речовини, амінокислоти.
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КВАНТУМ-ФІТОФОС
P2O5 – 25%, K2O – 25%, органічні кислоти

Добриво з фунгіцидними властивостями. Має високий
вміст фосфору та калію у спеціальній формі для
кращого засвоєння рослинами

КВАНТУМ - ХЕЛАТ ЦИНКУ
Zn – 6,5%, P2O5 – 10%, K2O – 10%.

Концентрований хелат цинку. Застосовується для
корекції мікроелементного живлення рослин, особливо
для культур, чутливих до дефіциту цинку.

КВАНТУМ - ХЕЛАТ МІДІ
Концентрований хелат міді. Застосовується для корекції
мікроелементного живлення рослин, особливо для
культур, чутливих до дефіциту міді.

Cu – 4%, N – 5%.

КВАНТУМ – АМІНО МАКС
Амінокислоти – 14%,
N – 2.4%, P2O5 – 2,2%, K2O – 2.3%,
B – 0.024%, Fe – 0.05%, Zn – 0.05%,
Cu – 0.043%, Mn – 0.044%, Mo – 0.01%,
Ni – 0.006%, Co – 0.005%, гумінові речовини.

Комплексне добриво з амінокислотами, збагачене
макро- і мікроелементами, гуміновими речовинами,
органічними кислотами і фітогормонами для
підсилення антистресового ефекту та підвищення
імунітету рослин.

КВАНТУМ – СІАМІН
Екстракт морських водоростей – 21%, N – 7%, P2O5 –
7%, K2O – 7%, фітогормони (гібереліни та цитокініни)

Комплексне добриво з екстрактом морських
водоростей, амінокислотами та фітогормонами для
підтримання гормонального балансу, підсилення
антистресового ефекту та посилення імунітету.

КВАНТУМ – ГУМАТ
Гумат калію з високим вмістом фульвокислот – 15-18%,
SiO2 – 1%, K2O – 5-6%.

Рідкий висококонцентрований гумат калію,
виготовлений з якісного леонардиту і збагачений
розчинними формами кремнію для підсилення
антистресового ефекту та зміцнення імунітету рослин.

Висококонцентроване комплексне хелатне добриво
для листового підживлення зернових культур (пшениця,
ячмінь, жито та ін.), а також для обробки насіння.
Містить переважну кількість міді та цинку.

КВАНТУМ - ТЕХНІЧНІ
N – 6%, P2O5 – 5%, K2O – 8%, SO3 – 3%,
B – 0.6%, Zn – 1.2%, Cu – 1.1%, Mn – 1.1%,
Mo – 0.03%, Ni – 0.01%, Co – 0.003%,
гумінові речовини, амінокислоти.

Висококонцентроване комплексне хелатне добриво для
листового підживлення технічних культур
(ріпак, соняшник, цукровий буряк, соя та ін.),
а також для обробки насіння.
Містить велику кількість цинку, міді та марганцю.
Застосовується разом з добривом «Бор-Актив».

КВАНТУМ - БОР АКТИВ

B – 14%, N – 5.5%, Mo – 0,02%, Cu – 0.005%.
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Концентроване борне добриво, що містить бор в
органічній формі; застосовується для листового
підживлення культур, чутливих до нестачі бору (ріпак,
цукровий буряк, соняшник, виноград, овочі та ін.).
Завдяки активній органічній формі бору і наявності у
його складі хелатів молібдену та міді, препарат легко
засвоюється рослинами.
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ПЕСТИЦИДНО-СТИМУЛЮЮЧА КОМПОЗИЦІЯ
ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ
Як відомо, 20–40% майбутнього урожаю закладаються
восени. Тому необхідно забезпечити високопродуктивний
розвиток рослин озимої пшениці в осінній період. Високопродуктивні рослини озимої пшениці це ті, що утворили
восени 3 і більше продуктивних пагонів, добре розвинену
кореневу систему та накопичили достатньо цукрів для
успішної перезимівлі. Для формування такої рослини
в осінній період важливі не лише сприятливі умови, як-то
тепло, волога, світло, а й захист насіння від хвороб та
шкідників.
Для цього насіння протруюють фунгіцидами і інcектицидами. Проте згубна дія протравника на патогени
грибів та збудників хвороб, шкідливих організмів має
негативний вплив на молоді проростки зернівок, піддаючи
їх пестицидному стресу, що до 10% зменшує потенціал
урожайності рослин. Пом’якшити негативний вплив пестицидного стресу на проросток можливо додаванням до
протруйника стимулюючих речовин, наприклад, бурштинової кислоти з властивостями антистресанта, адаптогена;
фітогормонів, амінокислот, гумусових складових та мікроелементів. Застосування такої пестицидно-стимулюючої
композиції дозволяє значно пом’якшити негативний вплив
протруйника на молоді проростки, швидко вивести їх із
стресового стану та забезпечити інтенсивний початковий
розвиток рослини. Такі багатофункціональні властивості

ОТЖЕ НЕ ЛИШЕ ТРАВИТИ, А Й СТИМУЛЮВАТИ РОЗВИТОК
НОВОУТВОРЕННОЇ РОСЛИНИ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ФОРМУВАННЯ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВОСЕНИ.
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притаманні новітнім мікродобривам Нановіт Мікро компанії Agrovit Group (Польша-Україна), до складу якого,
окрім високої концентрації мікроелементів, магнію та сірки
входить унікальний біоактивний комплекс NANOACTIV із
збалансованим вмістом стимуляторів росту, адаптогена,
антистресанта, амінокислот, фітогормонів, гумату калія
та полісахаридного прилипача.
Інтенсивному розвитку кореневої системи, осінньому
кущінню та накопиченню цукрів у вузлі кущення разом із
обробкою насіння сприяє листкове підживлення рослин
у фазі 3–4-х листків мікродобривами Нановіт фосфорний та Нановіт моно Цинк із сульфатом магнію, що за
нашими спостереженнями підвищує урожайність озимої
пшениці до 10 ц/га.
Про ефективність застосування мікродобрива Нановіт
Мікро при обробці насіння озимої пшениці з розрахунку 1 л/т
та листкового підживлення рослин у фазі 4 листка мікродобривами Нановіт Фосфорний 1 л + Нановіт моно Цинк
0.5 л + сульфат магнію 2 кг з 5 кг карбаміду і 0.2 л прилипача
Ліпосам, яскраво свідчить стан осіннього розвитку рослин
восени 2014 р. (фото).

Іванчук М.Д., член-кор. МАКНС
Тел.: (050) 604–11–45
Мікродобрива Нановіт, сульфат магнію
та прилипач Ліпосам можна придбати у
ТОВ «Південьнасіньсервіс»
за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 64,
тел.: (0512) 56–04–11.
Обробка насіння препаратом, л/т

Нановіт Мікро

Дата посіву

21.09.2014 року

Поява сходів

28.09.2014 року

Схожість польова

91,56 %

Листкове підживлення у фазі
4-го листка

Нановіт фосфорний – 1 л
Нановіт моно Цинк – 0.5 л
Карбамід – 5 кг, Сульфат магнію – 2 кг

Припинення осінньої вегетації

09.11.2014 року

Сформовано пагонів, шт/рослина

4,75

Вміст цукрів у вузлі кущіння, %

41
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ПИТАННЯ: Які наслідки спалювання пожнивних
рештків?
ВІДПОВІДЬ: Цього року, як ніколи раніше, спостерігається спалювання стерні і соломи після збирання зернових культури. При цьому часто-густо
вигорають лісополоси, іноді будівлі, люди і тварини
дихають задимленим повітрям.
На превеликий жаль, пожежі на стерні в більшості випадків —
це зумисний підпал самими «господарями».
Палії навіть не здогадуються, якої шкоди вони завдають довкіллю, землі, яка їх збагачує. Справа навіть не в тім, що на 1 га
колосових культур, наприклад, спалюється та безповоротно втрачається понад 20 кг азоту, 7–10 кг фосфору, 40 кг калію, до 40 кг
кальцію, по 7 кг сірки і магнію, 24 г бору, 12 г міді, 120 г марганцю,
200 г цинку, 2 г молібдену, 0.6 г кобальту тощо, вартістю понад
3–3.5 тис.гривень їх вмісту в макро-, мезо- і мікродобривах. А ще
1.5–1.6 т органічного вуглецю, присутність якого у грунті забезпечує фіксацію 25–32 кг азоту з атмосфери азотофіксуючими
мікроорганізмами.
Крім цього, грунт не отримує 3.2 т органічної речовини:
целюлози, геміцелюлози, лігніну, що є енергетичним потенціалом для мікроорганізмів грунту, а продукти їх деструкції слугують «будівельним» матеріалом для утворення гумусу. З 3.2 т
органічної речовини
утворюється 0.22%,
або 10 кг гумусових
складових: гумусових,
фульвових кислот та
гумінів. До речі, в 1 л
гуматів, що поставляються на ринок України, в 1 л міститься до
200 г солей гумінових
і фульвових кислот,
а не самих кислот,
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і вартість 1 л гуматів складає понад 100 грн. Тобто, в 4 т спаленої
соломи втрачено резерву гумусових складових, що містяться
в 50 і більше літрах гуматів.
Все це лише не використані резерви, тобто втрачена вигода
внаслідок безгосподарності.
З іншого боку, спалювання соломи наносить величезні і непоправні збитки грунту і екології. Головне — це свідома (або не
свідома) втрата родючості грунту. Температура горіння соломи
360°C. За такої температури на глибині шару грунту 0–5 см
разом з соломою вигорає уся органічна речовина. Саме там
найбільше концентрується гумусових складових, органічного
вуглецю та найбільш активної біоти, що й утворює гумус. Що
це означає в цифрах? Як відомо, вміст органічної речовини
в грунті, в середньому, складає 15% або 112,5 т/га. Доступного гумусу в органічної речовини грунту міститься 2% або
2,25 т/га. В тому числі фульвових кислот — 450 кг, гумусових кислот — 900 кг та нерозчиних гумінів — 900 кг. А тепер
прикиньте, скільки років потрібно, щоб відновити ці втрати.
Арифметика проста: 112.5 т: 3.2 т = 35.16 років, за умови що
виносу речовин з урожаєм не буде.
І, нарешті, екологія. При спалюванні 4 т соломи в атмосферу
виділяється 2 т вуглецю у вигляді вуглекислого(СО2) і чадного
(СО) газів, збільшуючи згубний для планети парниковий ефект.
Ось така ціна бездумного і безвідповідального «господарювання» на землі. За одну хвилину горіння соломи ми знищуємо
те, що накопичувалось у грунті протягом 35 років.
Це ганьба!

Іванчук М.Д., член-кор. МАКНС
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ЯКИМ МАЄ БУТИ ПРАКТИЧНИЙ
ТА НАДІЙНИЙ ОБПРИСКУВАЧ

При виборі практичного причіпного обприскувача завжди звертають
увагу на надійність, продуктивність, легкість в обслуговуванні, доступність
запасних частин. Одним з головних критеріїв надійності обприскувача
є конструкція штанги, від якої залежить довговічність та якість роботи
в полі. Це може забезпечити маятниковий механізм стабілізації, об’ємна
конструкція, паралелограмний механізм підйому-опускання штанги,
незалежна підвіска кожного крила, збалансована вага якої забезпечить
найменший тиск на поверхню ґрунту. Також дуже важливим є використання надійних та поширених на ринку комплектуючих, які забезпечують
швидку та безперешкодну ремонтопридатність.
Для сільгоспвиробників не менш важливим питанням є вартість
техніки. Найкраще співвідношення «ціна-якість» можуть запропонувати
українські виробники сільгосптехніки. Одним з таких виробників є
компанія ТОВ НВП «Сучасні технології», яка виготовляє обприскувачі
марки SPRAY, що відповідають всім цим вимогам, та має більш ніж
десятирічний досвід в виробництві та переобладнанні даної техніки.

При виробництві обприскувачів SPRAY використовуються насоси
італійської компанії «Аnnovi Reverbery», елементи комунікацій італійських фірм «Аrag» та «Polmac» — лідерів у виробництві комплектуючих,
які забезпечують надійну і безперебійну роботу.
Штанги (крила) цих обприскувачів в повній мірі відповідають всім
вимогам сучасних обприскувачів, виготовляються з металу, який має
високий рівень антикорозійного покриття, паралелограмну підвіску
з двома гідроциліндрами, що дозволяє плавно змінювати висоту
штанги від 0,6 до 1,8 м навіть під час руху. Завдяки об’ємній конструкції штанги, форсунки захищені від механічних пошкоджень.
Механізм захисту штанги обладнаний незалежною підвіскою кожного
крила, блок амортизаторів і пружин виключає пошкодження у місцях
кріплення до задньої рамки і робить штангу більш плавною під час
роботи. При зіткненні з перешкодою допускається відхилення штанги
до 45 градусів в горизонтальній площині, з подальшим поверненням
у вихідне положення. Маятниковий механізм стабілізації відрізняється
покращеною роботою штанги, гарантує високу стійкість, у тому числі
на розворотах та схилах, що дозволяє виконувати обприскування
більш якісно. Ємність обприскувача для розчину має округлу форму
та гладку поверхню, що гарантує якісну промивку і повне її спустошення, відсутність «мертвих зон». Інжекторні змішувачі забезпечують
і підтримують однорідну концентрацію рідини.
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Компанія ТОВ НВП «Сучасні технології» виготовляє обприскувачі
в різних можливих модифікаціях з баками ємністю 2000/2500/3000 л,
штангами (крилами) 18/21/24 м, колесами R32 та R42 дюйми, які максимально відповідають потребам більшості клієнтів. За бажанням клієнта
можуть бути додатково обладнані наступними опціями: системою контролю норми виливу BRAVO (ARAG, Італія), міксером робочої рідини (Polmak,
Італія), 3-х позиційними форсунками (ARAG, Італія) з різними типами
розпилювачів, ширококутними карданними валами та GPS навігаторами.

Придбавши обприскувач SPRAY,
Ви отримаєте надійну, високотехнологічну,
сучасну та якісну техніку.
1.

Ширина захвату, м

2.

Бак, л

18

21

3.

Насос Annovi Reverberi, л/хв

4.

Колесо

5.

Ширина колії, мм

6.

Кліренс, мм

7.

Вага, кг

8.

Рабоча висота штанги, мм

600-1800

9.

Продуктивність, га/год

10,6-25,8

24

2000/2500/3000
135

160

185

8.5 R32/9.5 R42
1400-1800
550/650
1200

1300

1400

Окрім виробництва, компанія ТОВ НВП «Сучасні технології» надає послуги з капітального або часткового ремонту обприскувачів різних типів та
виробників, що дає змогу заощадити значну суму коштів та надати Вашій
техніці «друге життя», не втрачаючи якості внесення препаратів. Кваліфіковані
фахівці компанії нададуть якісну консультацію в підборі обладнання, яке
відповідатиме Вашим вимогам.
Окремо або разом можуть бути встановлені штанги (крила) 18/21/24 м,
комплекти переобладнання, баки, диски, гума, ступиці, стоянкові опори,
системи контролю виливу, міксери, комплекти для самозаправки, інжекторні
змішувачі. Ці роботи можуть бути проведені як на території виробництва
компанії, так і безпосередньо у Вашому господарстві.

Компанія ТОВ НВП «Сучасні технології» пропонує широкий асортимент
насосів різних типів та продуктивності, розподільників тиску, розпилювачів, форсунок, обладнання для внесення КАС, мотопомп, шлангів,
карданних валів, фільтрів не тільки провідних світових виробників,
а також більш доступних українських та польських фірм.
ТОВ НВП «Сучасні технології»
Багатоканальні телефони: 050-341-84-28, 067-612-78-87
Регіональні представництва
Київське: 044-232-14-58		
Одеське: 048-775-12-10
Дніпропетровське: 056-736-22-51
Полтавське: 0532-69-50-40
Донецьке: 067-617-88-27 Краматорськ
Сумське: 0542-76-70-53
Запорізьке: 061-213-03-00		
Харківське: 057-727-03-42
Кіровоградське: 067-617-88-26		
Херсонське: 0552-70-80-89
Луганське: 067-617-88-27 Сєвєродонецьк Черкаське: 0472-51-51-14
Миколаївське: 0512-45-21-73		
Чернігівське- 0462-96-80-83
cайт: www.st-agro.com		
email: st2130300@gmail.com
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Ваш партнер в улучшении
технологии обработки зерна
и зернобобовых культур
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Наш бизнес заключается в удовлетворении
потребностей наших клиентов в высокотехнологичном оборудовании, автоматизации
процессов производства и, в конечном результате, повышении качества производимой
продукции, а также в минимизации затрат.
Один из основных партнеров В2В-Agro это компания AKY Technology, которая имеет
более чем десятилетний опыт разработки и
производства высокотехнологичного и инновационного оборудования, пользующегося
спросом на мировом рынке в секторе очистки,
переработки и упаковки зерновых культур.
Оборудование AKY Technology сможет удовлетворить все требования заказчика в эффективной и надежной технике, которая выведет
Ваше производство на новый уровень в части
очистки, сортировки и фасовки зерновых и
зернобобовых культур.

Оборудование компании позволяет эффективно очищать, сортировать и упаковывать
продукцию. Широкая линейка производимого
оборудования позволяет подобрать оптимальное оборудование, которое будет способствовать увеличению продуктивности предприятия,
а также улучшению качества перерабатываемого сырья.

Вибростолы

Для производителей посевного материала
мы предлагаем оборудование, изготовленное с
использованием последних достижений науки и
техники: машины тонкой очистки серии EXCELL,
вибростолы, фотосепараторы нового поколения
серии LION, протравители и многое другое.

Предварительная
очистка

ФОТОСЕПАРАТОРЫ СЕРИИ LION
Тщательная
очистка и калибровка
серия EXCELL

Также предлагаем оборудование для обработки гороха, сои, фасоли, семян подсолнечника и тыквы.

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168
тел. (044) 227 2696
факс. (044) 501 6051
E-mail : pk@b2b-agro.com
http://www.b2b-agro.com
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ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Найти...

ШИНЫ НА ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

**Шины на вилочный погрузчик. Пневматические шины. Цельнолитые шины. Доставка по всей территории Украины.

+38(067) 612-12-67

+38(044) 221-02-92, +38(068) 353-67-74

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН CLAAS LEXION
460, 1999 г.в.

РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
**Компания «Marunya» специализируется на качественном
ремонте аксиально-поршневой гидравлики для техники и промышленного оборудования. Ремонт аксиально-поршневых гидронасосов и гидромоторов.

+38(063) 109-62-72, +38(067) 922-88-85,
+38(095) 165-41-12

+38(098) 317-58-71

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ КОРПУСНЫХ
ПОДШИПНИКОВ
+38(095) 294-34-45

ПРОДАЮ КУКУРУЗНУЮ 8-РЯДНУЮ ЖАТКУ
OLIMAC DRAGO
**8-ми рядная жатка с измельчителем, 2010 г. в., после
капремонта. +38(098) 317-58-71

ЛУК РЕПЧАТЫЙ УРОЖАЯ 2017
**Компания-производитель Greenwill реализует лук репчатый
урожая 2017 г. Гибриды-Сорта: Боско,Братко (Сингента).

+38(067) 681-31-31

ПРОДАЮ КОМБАЙН CLAAS MEGA 208II 1996 г.в.
**356 комбайн Claas Mega 208II 1996 г. в. Компьютер, кондиц.
3D Наработка бараб. 3560 м.ч. двиг. Мерседес, зерновой
бункер 8000 л, жатка - 6.0 м, рапс., тележка, о/с, в Украине не
работал. +38(067) 225-28-29

ПРЕДЛАГАЕМ ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ
**Предлагаем ленты транспортерные: резинотканевые,
хлопчатобумажные, ПВХ, яйцесборные, бельтинг.

ГУМАТ КАЛИЯ ДЕСТРУКТОР ПОЖНИВНЫХ
ОСТАТКОВ ТМ ГУМИЛАЙФ ЭКО
**«Гумилайф Эко Деструктор» — препарат способствующий
восстановлению плодородия почвы за счет ее обогащения
полезной микрофлорой. +38(067) 516-51-69

ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ JOHN DEERE 8430
**Наработка двигателя – 9 121 тыс. мото часов, двигатель —
John Deere Power Tech Plus 9 л. (капремонт на 8 тыс. мото.
часов), коробка передач – IVT (капремонт на 9 тыс. мото.
часов), трактор все время обслуживался официальным
дилером, проведена полная предпродажная подготовка
трактора, навигация – ITC Receiver, передний мост — ILS
Привод – MFWD, задняя навеска – 3-х точковая.

+38(050) 327-36-91

КОМБАЙН РОТОРНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ «РОСЬ-2»
+38(067) 500-85-36

+38(0472)-63-42-72, +38(050) 313-18-60

САЖЕНЦЫ КИВИ

ПРОДАЮ ПРИСТАВКУ ДЛЯ УБОРКИ СОИ

**Даный сорт киви морозостойкий,выдерживает до -30°С.
Лианообразный куст, самоопыляемый, не требующий
опылителя. +38(099) 798-29-88

**Приспособление для уборки сои (flex) предназначено
для переоборудования зерновых жаток отечественных и
импортных комбайнов для прямого комбайнирования.

+38(050) 613-91-69

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
PRIMERA
**Жатка ЖС PRIMERA (ЖС-4,ЖС-5,ЖС-6,ЖС-7,4,ЖС-9,1)
для уборки подсолнечника, безрядковая. Способ безрядковой
уборки работает на всех полях независимо от способа высева.

+38(050) 613-91-69, +38(067) 738-99-61
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**«Варио» жатка 7,5 м, новая резина, 800/65r32, 18,4/r24 тележка
одноосная фирменная, лихтеры для уборки подсолнечника,
двигатель Мерседес - 300 л.с., прошел предпродажное ТО.

ПРОДАМ СЕМЕНА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ВНИС
**Запорожское представительство ВНИС предлагает семена
гибридов подсолнечника: Матадор, Армагедон, Заграва,
Атилла, Аурис, Дракон, Украинский F1, Карлос 105, Карлос 115,
Украинское Сонечко и другие. Продукция сертифицирована.
Доставка любым перевозчиком по территории Украины, за наш
счет. +38(096) 451-84-12, +38(095) 303-51-81.
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«САНФЛОРОМАШ» — УРОЖАЙ БЕЗ ВТРАТ
Як жатки вітчизняного виробника на рівних конкурують з провідними світовими брендами
Ніде правди діти, зараз на ланах України задає тон сільського‑
сподарська техніка іноземного виробництва. І це змушує про‑
відних українських машинобудівників докладати зусиль, щоби
успішно розвиватись в умовах жорсткої конкуренції. Що приєм‑
но, в окремих сегментах ринку сільгосптехніки вітчизняні підпри‑
ємства вже успішно конкурують з кращими світовими брендами.
Показовим прикладом є бердянський завод «Санфлоромаш»,
чиї жатки є взірцем сучасної конструкторської думки, втіленим
у металі. З продукцією провідного українського машинобудівно‑
го підприємства можна було ознайомитися на найбільшій агро‑
промисловій виставці в Україні та Східній Європі «Агро‑2017».
А головне, що все більше вітчизняних і зарубіжних агровиробни‑
ків переконуються у перевагах жаток «Санфлоромаш» на влас‑
них ланах. Що дозволяє провідному українському підприємству
тримати високу планку та максимально відповідати на запити
аграріїв України та Європи?

Н

апевно, найкраще може розповісти про техніку той, хто
постійно користується нею
в реальних умовах. Так, одним із напрямів діяльності компанії «Санако» є
надання українським сільгоспвиробникам послуг зі збирання врожаю. Серед
клієнтів «Санако», зокрема, є такі потужні агрохолдинги, як «Мрія», «Райз»,
«Деметра» та інші, що спонукає підрядника вкрай ретельно обирати техніку
для збирання врожаю. Адже необхідно
якісно провести збиральну компанію на
величезній площі у максимально стислі
терміни. І відмова техніки, неякісна робота, що приводить до втрат урожаю,
тут абсолютно недопустимі.

Якість, перевірена полем
– Можна сказати, що на продукцію
заводу «Санфлоромаш» ми натрапили випадково. Чотири роки тому я моніторив оголошення із пропозиціями різних виробників і звернув увагу на цю
компанію. І сьогодні ми збираємо соняшник виключно за допомогою їх жаток, — розповідає технічний директор
«Санако» Михайло Денисов, із яким ми
зустрілися біля стенда бердянського
виробника. Однією з ключових новинок
«Санфлоромаш» на «Агро‑2017» стала безрядкова швидкісна соняшникова
жатка Санфлоро 7 (сьомого покоління),
і Михайло Володимирович переконаний, що ця модель на ринку України
просто не має конкурентів.
– Це безрядкова жатка. Нею можна збирати соняшник і вздовж, і впоперек, і на краю поля, коротше кажучи, за
будь-яких умов, навіть коли потрібно зібрати полеглу культуру. Втрат фактично
немає — в найгіршому разі до 1% максимум. Якщо ви запитаєте наших комбайнерів про те, як працюється із Санфлоро, то почуєте виключно вдячні
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відгуки, — стверджує Михайло Денисов.
Конструкція жатки Санфлоро, на
відміну від розповсюджених на ринку
ліфтерів, дає змогу прибирати однаково якісно соняшник як із рядковим висівом, так і суцільний, забезпечуючи
на 30% вищу швидкість роботи. Агрегат зрізає винятково кошики соняшнику, залишаючи стебла й листя на
землі, що гарантує високу якість отриманого врожаю (засміченість у бункері не перевищує 1%) і правильну роботу молотарки комбайна. Крім цього,
завдяки тому, що в комбайн не потрапляють стебла соняшнику, знижується
вологість зібраного насіння. Водночас
проста система монтажу забезпечує
швидкий перехід від збирання зернових культур на соняшник.
Зазвичай, проблемним місцем багатьох взірців продукції вітчизняного машинобудування вважається брак
міцності та надійності, низька ефективність в складних умовах реальної експлуатації. Нарікання споживачів викликає якість окремих вузлів та агрегатів,
сама якість металу, антикорозійний захист, стійкість лакофарбового покрит-
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Денисов ставить у приклад усім іншим
брендам. — Тому я й надалі працюватиму тільки із «Санфлоромаш», до того
ж, у порівнянні з конкурентами, у них
надзвичайно приваблива цінова політика. Ми придбали три нові комбайни,

і відразу їх оснастили жатками «Санфлоромаш», а також візками для перевезення жаток, — завершує розмову
Михайло Володимирович.
Аграрії, які використовують продукцію бердянського заводу, особли-

во наголошують на тому, що їм приємно працювати з якісними агрегатами
саме українського виробництва. Окрім
того, вони приємно здивовані тим, що
в Україні є техніка із сервісним супроводом такої високої якості.

Світовий рівень — українському аграрію

Михайло Денисов,
технічний директор «Санако»
тя тощо. Але техніка «Санфлоромаш»
є справжнім еталоном якості та надійності навіть у порівнянні з кращими світовими виробниками.
– Хочу окремо зупинитися на високій надійності та якості соняшникових жаток «Санфлоромаш». Скажу
так: упродовж чотирьох років експлуатації у нас не було жодної технічної чи
механічної поламки цього обладнання.
Жодної! Ми не витратили ані копійки
на ремонт чи заміну вузлів через вихід
з ладу агрегатів «Санфлоромаш». Ми
не перефарбовували ці жатки відколи
вони приїхали із заводу, й вони досі виглядають як новенькі. Редуктори, зварювальні шви, система зрізу — тут все
зроблено на совість і має потужний запас міцності, — усміхається технічний
директор «Санако».
Знову ж таки, слабким місцем вітчизняного агромашинобудівного комплексу є брак належного сервісного
обслуговування. На жаль, чимало виробників сільгосптехніки ще й досі не
можуть забезпечити якісну сервісну підтримку власної продукції. Натомість, сервіс «Санфлоромаш» Михайло
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Нічого дивного — за технічним оснащенням, організацією виробництва
і кваліфікацією працівників завод «Санфлоромаш» практично не має конкурентів в Україні. На виробництві використовується сучасне обладнання, яке
забезпечує високу точність здійснення
операцій. «Санфлоромаш» — це єдиний виробник в Україні, який має листозгинальний прес ЧПУ преміум-класу
зі стандартним гідравлічним згинанням
і 3D проектуванням. Продукцію «Сан-

флоромаш» охоче купують не лише
українські аграрії, а й фермери із Латвії,
Хорватії, Румунії, Молдови, Казахстану
та багатьох інших країн.
Підприємство постійно розширює
лінійку своєї продукції, спираючись
на потужний інтелектуальний ресурс
власного конструкторського бюро, світові інноваційні розробки та підходи, високу кваліфікацію працівників.
Сьогодні завод «Санфлоромаш», окрім унікальних жаток для збирання соняшнику, пропонує обладнання для
збирання ріпаку, сої, гороху, льняних
культур, універсальні візки для транспортування жниварок. Скажімо, соєві
приставки Ettaro дають змогу провадити збирання сої та гороху практично
без втрат. Агрегат копіює рельєф поля
завдяки «плаваючому» брусу й «черевикам», встановленим на дні корпусу, а плавний прогин ріжучого апарата
(±75 мм) допомагає максимально якісно проводити зріз культури. Таким чином досягається якісне збирання бобів
сої і гороху, навіть тих, які розташовані біля самої поверхні землі (висота
зрізу регулюється від 2 см), що у під-

сумку дає змогу додатково збирати
200–300 кг/га.
Ріпаковий стіл Rapefiore може
мати ширину захвату від 4 до 12 м. Його
використання суттєво знижує втрати
культури (до 30%) порівняно із традиційним збиранням за допомогою прямоточної жатки комбайна і забезпечує високу ефективність роботи за будь-яких
погодних умов. Активні бічні поділювачі складаються з двох активних ножів
зі спеціальними подвійними сегмента-

ми. Це гарантує плавний хід двох ножів, знижує вібрацію, збільшує частоту
(в чотири рази) і якість зрізу. Зазначимо, що в моделях інших виробників
один ніж пасивний, другий — активний,
що спричиняє велику вібрацію і розгойдування столу. Також бічні активні поділювачі ріпакового столу нахилені на 15° вперед. Це допомагає знизити
опір ріпакової маси на жатку і суттєво
зменшити осипання культури, прорізаючи її плавно зверху вниз. Унікальна
конструкція рами столу при навішуванні на жниварку здійснюється завдяки
навішуванню на брус різального апарата жниварки, тим самим виключаючи
її прогин. Ще раз наголосимо на тому,
що ефективні конструкторські рішення
продукції «Санфлоромаш» поєднуються із винятковою якістю їх втілення. Унікальність виробництва полягає в тому,
що для виготовлення кожного агрегату застосовується вивірений індивідуальний підхід із належним контролем.
А головним мірилом якості обладнання
є визнання аграріїв України та Європи,
попит, який зростає з кожним роком.
«Санфлоромаш» потужно розвивається, а його продукція успішно працює на розвиток агропромислового
комплексу України.

ТОВ «МЗ «САНФЛОРОМАШ»
71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2А
тел.: +38 (050) 230–15–54,+38 (097) 386–67–89
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ТЕХНІКА ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОСІВНИХ ПЛОЩ
У данній статті розглянемо методи та обладнання для того,
щоб збільшити посівну площу, не добираючи паї в оренду.
Чи знайома Вам ситуація, коли техніка накатує нову дорогу в полі, тому що не може підійти до лісосмуги ближче через
нависаючі гілки? І щодня ця дорога «мігрує» все глибше в поле.
А вже через рік під цими гілками з’являється новий самосіяний
ліс. І з кожним роком все далі і далі. Оренда платиться, земля
не працює. Коли активно працювали «пульмани» з комбайнами,
лісосмуга ними оббивалась і трималась у своїх межах. Технології
змінились і такі причепи більше не використовують.
Розглянемо дуже показовий приклад: 4 ділянки по 6 га,
розділені між собою дорогами, вздовж яких став ліс. По периметру лісосмуга у 30 м розрослась до 50 м. Роботи велись
універсальною лісовою фрезою для корчування Seppi Multiforst
250 та обрізувачем лісосмуг MaxiMarin. На карті схематично
зображено ділянки, які були розкорчовані.

Обрізувач лісосмуг звузив лісосмугу по зовнішньому периметру поля на 5–10 м і на висоту 6 м,
завдяки чому дорога була зміщена
від поля, і тим самим було вивільнено 0,9 га посівної площі.
Тобто, 4 поля, загальною площею 24 га, було перетворено
в одне поле площею 29,8 га (+24%).
А сусідні ділянки збільшили на 0,9 га
лише обрізавши гілки в лісосмугах.
Звісно, це дуже показовий приклад,
і такого плану ділянки зустрічаються
не часто, та в середньому по Україні
маємо можливість вивільнити з-під
лісосмуги 5–10% родючих грунтів.
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Обрізувач в роботі

Вражаюча цифра, навіть на
фоні середнього підприємства із земельним банком
в 2000–3000 га.
А якщо врахувати ще
розкорчовування старих
та занедбаних садів, яких
в Україні сотні тисяч гектар?

Технічні характеристики обрізувача:

Лісова фреза Seppi Multiforst 250 працювала в 2 етапи протягом 8 робочих днів. Перший етап — повалення та подрібнення
дерев (клен та акація діаметром 15–30 см) на поверхні. Другий
етап — подрібнення пнів і коренів на глибину до 25 см, разом
із фрезеруванням доріг. Таким чином було повернуто в експлуатацію 5,8 га.

• Трактор: МТЗ 80/82, Т150 та
інші.
• Кількість пил: 3хØ 600 мм.
• Максимальний зріз: Ø 200 мм.
• Максимальна висота: 6,5 м.
• Ширина захвату: 1900 мм.
• Незалежна гідравлічна система: об’єм 100 л.
• Насос: 100 л/хв.

Технічні характеристики фрези Multiforst 250:
• Робоча ширина: 250 см.
• Валить та перебиває дерева
Ø 25–30 см.
• Подрібнює пні, коріння та
каміння на глибину 25–30 см.
• Вага: 3300 кг.
• Фіксовані ножі з твердосплавними напайками.
За детальною інформацією
та консультацією звертайтесь
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс».

Фреза Multiforst в роботі

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com
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ПЕРВЫЙ 1000-Й FENDT ОТ «АГРОСПЕЙС»
ПОЯВИЛСЯ НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ

П

арк техники днепропетровских сельхозпроизводителей
пополнился уникальной техникой — трактором Fendt 1000-й серии.
29 июля представители официального
дистрибьютора бренда Fendt — компания
«Агроспейс» и корпорация AGCO торжественно вручили ключи от новенького
Fendt 1038 Vario директору предприятия
«Дружба» (с. Орлы Днепропетровской области) Ивану Копычаю.
Данная серия — абсолютная новинка
на нашем рынке. Ее производство стартовало в сентябре 2016 г., а в 2017 г. усилиями
корпорации AGCO и официального дистрибьютора — компании «Агроспейс» 1000-е
тракторы Fendt появились в Украине. На
данный момент в Украине продано уже
три таких трактора, но потенциал у этой
серии — огромный, уверены в «Агроспейс».
Это по-настоящему революционная техника нового поколения, способная облегчить и значительно ускорить
проведение полевых работ. Тракторы
представлены в новом сегменте мощности — 380–500 л. с., при этом они имеют
классическую компоновку. Подобные модели представлены только у бренда Fendt,
и аналогов в мире пока не существует. Данные тракторы имеют отличные тяговые
характеристики, сочетают в себе высокую
мощность и экономичный расход топлива.

Серия включает модели 1038, 1042, 1046
и 1050, которые могут поставляться в комплектации PowerPlus и ProfiPlus.
Fendt 1038 Vario оснащен 6-цилиндровым двигателем MAN объемом 12,4 л
(мощностью 396 л. с.). Трактор оборудован системой полного независимого
привода. В отличие от стандартных систем полного привода, которые имеют

фиксированное распределение крутящего момента между передней и задней
осью, бесступенчатая трансмиссия Fendt
VarioDrive распределяет крутящий момент от двигателя на передний и задний
мост независимо друг от друга. С любым
видом орудия, при любых операциях —
двигатель всегда будет работать на оптимальных оборотах с минимальным
расходом топлива.
Родина Fendt — Германия. «Это самый высокотехнологичный производитель
сельскохозяйственной техники. Технику
Fendt высоко ценят в мире: с ней работают
фермеры более чем из 100 стран, включая
Западную, Центральную, Восточную Европу,
страны Северной Америки, Азии, Австралию,
Японию и Африку»,— рассказал на торжественном вручении ключей от Fendt 1038
менеджер по развитию бизнеса Fendt корпорации AGCO Алексей Копылов.

Fendt 1038: высокие технологии
в помощь аграрию
Производительная, надежная и экономичная сельхозтехника — залог эффективной работы агрария. В этом
уверен Иван Копычай. Возглавляемое
им предприятие «Дружба» специали-
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зируется на зерновых культурах: выращивает ячмень, кукурузу, пшеницу,
подсолнечник. Посевные площади составляют 4 тыс. га, и на предприятии
уже трудятся 3 трактора Fendt 900-й
серии. А в этом году приняли решение
пополнить парк техники более мощной
новинкой — Fendt 1038 Vario.
Владелец уникального трактора рассказал, почему выбрал именно этот бренд.
«Ранее мы работали с техникой другого бренда. Но мы не боимся экспериментировать, проводить модернизацию, так как
самое главное в работе агрария — успеть
вложиться в агротехнологические сроки,
в поле каждая минута дорога. Начали сотрудничать с компанией «Агроспейс» —
они предлагают действительно эффективную технику и выгодные условия ее
приобретения. Остановились на бренде
Fendt, так как для нас важна надежность
техники, ее технологичность, экономичность, высокая производительность. А когда еще созданы комфортные условия для
тракториста — это вообще замечательно,
ведь продуктивность его работы будет
выше. Новая модель трактора Fendt 1038
Vario мощнее, чем тракторы, работающие
сегодня на предприятии. Он более производителен и экономичен и при этом меньше
уплотняет грунт во время проведения
полевых работ, а это позитивно влияет
на урожайность. Еще одним важным аргументом для нас является оперативность
и профессионализм сервисного обслуживания — все это мы получили благодаря
сотрудничеству с компанией «Агроспейс»,—
рассказал Иван Копычай.
«В новом тракторе Fendt большая,
просторная и комфортная кабина, хороший обзор, есть климат-контроль, шторки от солнца. Когда едешь, чувствуется
мощь, но при этом в кабине тихо. Да
и с управлением было легко разобраться»,— поделился первыми впечатлениями
от новой техники тракторист «Дружбы»
Валерий Пляшечных.
«Предприятие «Дружба» работает
с компанией «Агроспейс» со дня ее основания, на протяжении 5 лет. За это
время ситуации случались разные, но сервис всегда был на высоком уровне: если
произошла поломка, сервисная служба
решает проблему в кратчайшие сроки», —
подчеркнул главный инженер «Дружбы»
Александр Турчин.
Fendt 1038 Vario воплотил в себе лучшие достижения немецких инженеров.
«Мощность трактора составляет 396 л.с.,
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имеет бесступенчатую трансмиссию
Fendt VarioDrive, независимый гидропневматический необслуживаемый передний
мост, благодаря которому трактор не
подпрыгивает во время работы в поле,
у него минимум пробуксовок, следовательно, выше производительность и меньший
удельный расход топлива»,— отметил менеджер по продажам компании «Агроспейс» Александр Саватеев.
Двигатель работает на низких оборотах
(1100–1500 об/мин), трактор может развивать максимальную мощность и показывать
отличные тяговые характеристики при значительной экономии топлива. Скорость передвижения — до 50 км/ч. Также в базовой
комплектации трактора — пневматическая
система амортизации кабины, компрессор,
мощный гидравлический насос 220 л/мин,
4 пары гидровыходов, с максимальным
потоком одной пары в 170 л.с.

«Умный» трактор подскажет, как
работать
Уплотнение почвы — огромный минус
при использовании мощной техники. Поэтому в тракторах 1000-й серии установлена система Fendt Grip Assistant.
«Производитель Fendt уделяет особое
внимание балластировке и давлению в шинах, ведь это первоочередные настройки
перед выходом в поле. К примеру, для работы с сеялкой нужно снять весь балласт,
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а для плуга — наоборот, установить максимальный. Оператор выбирает тип работы (легкий, средний, тяжелый), указывает
орудие, с которым будет работать, ширину
захвата и глубину обработки, а система
Fendt Grip Assistant подсказывает оптимальные настройки — давление в шинах,
массу балласта и/или скорость движения,
что позволяет избежать излишнего давления на почву, а также повысить производительность»,— рассказал руководитель
отдела продаж техники Александр Клепа.

Также трактор укомплектован:
• навигацией Trimble (мировой лидер

в данной сфере);
• системой Fendt Stability Control, которая обеспечивает дополнительную стабильность и маневренность при движении
со скоростью выше 20 км/ч.

В компании уверены, что тракторы Fendt 1000-й серии имеют огромный потенциал на украинском рынке.
«Этот трактор уникален, поскольку
сочетает в себе огромную мощность,
мобильность и универсальность. Каждая функция в нем работает для
достижения главной цели агрария —
высокой производительности и окупаемости каждой гривны, вложенной
в покупку техники», — подчеркнул
генеральный директор «Агроспейс»
Илья Смаглецкий.
Тел.: +38 (056) 372-51-24
www.agrospace.com.ua
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Александр Загорулько, владелец сеялки
нулевого высева Сива СЗМ 3,6:
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«За два года урожайность
озимых у нас возросла
на 7-10 центнеров с гектара»
Три года назад руководитель ФХ «Загорулька Александра Юрьевича»
Александр Загорулько приобрел новый агрегат – сеялку нулевого высева
Сива СЗМ 3,6. Хотя в хозяйстве, расположенном в Томаковском районе
Днепропетровской области, практикуется традиционная обработка
почвы, появление «Сивы» позволило существенно расширить агротехнические возможности работы. Не удивительно, что буквально на днях
в хозяйстве появилась еще одна «Сива» – обновленная модель 2017 года.
В ФХ «Загорулька Александра Юрьевича» в обработке примерно 780
га. Выращивается стандартный для этой климатической зоны набор
культур: озимая и ярая пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, и, в
зависимости от года, – рапс.
– Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что наш регион
относится к так называемой зоне рискованного земледелия. Осадки
выпадают нерегулярно, и часто под осеннюю посевную почва бывает
просто сухая. При этом, исходя из фактора наличия влаги, существенную
часть нашего севооборота занимают как раз озимые культуры – до 500
га, – рассказывает Александр Юрьевич.
Еще один важнейший момент, который повлиял на приобретение
сеялок для «нуля» – высокие затраты на приобретение ГСМ. Обработка
стерни после уборки кукурузы и подсолнечника – операция энергоемкая,
и требует наличия мощного производительного дискового агрегата.
– Мы взяли первую сеялку как раз для того, чтобы сеять озимые после
кукурузы – прямо в стерню. В первую очередь не хотели «воевать» с
пожнивными остатками кукурузы. Сами знаете: почва плотная, жесткие
растительные остатки, и далеко не всякий посевной агрегат справится с
этой задачей. «Сива» справляется с ней без вопросов. Сама сеялка мощная, тяжелая и весит больше трех тонн, поэтому сеет в необработанную
почву как положено. Плюс – мы начали применять деструкторы стерни,
что ускоряет разложение пожнивных остатков и снижает потребность
во внесении азотных удобрений, – поясняет Александр Загорулько.
Отметим, что при ширине захвата в 3,6 м, первый приобретенный
Александром Юрьевичем агрегат Сива СЗМ 3,6 оснащен 19 сошниками
с междурядьями в 19 см. Благодаря продуманной компоновке и солидному весу, Сива СЗМ 3,6 (сеялки с аналогичным захватом, как правило,
весят на тонну меньше) на каждый сошник создает давление 220 кг.
Этого более чем достаточно для качественного посева в необработанную стерню с большим количеством жестких растительных остатков.
– Обновленную модель мы купили, исходя из более чем успешного
опыта работы с первым агрегатом. Скажем, здесь расстояние между
сошниками составляет уже 17 см, что позволяет добиться оптимальной
для нас густоты посева. Здесь вынесены турбоножи, установлены отдельные редукторы и для минеральных удобрений, и для семян. Как на
мой взгляд, в ее конструкции учтены фактически все нюансы, которые
стоило усовершенствовать. Мы взяли новую модель для того, чтобы сеять
рапс – со специальной приставкой, но думаем, что с ее помощью также
будем сеять зерновые культуры, – рассказывает Александр Загорулько.
– Агрегат у нас работает на скорости 10-11км/час – до 12 км/час. За
12-часовую рабочую смену мы спокойно высеваем 20 га озимых, а если
нужно, то вполне можно посеять за день и 30 га. Здесь многое зависит
от логистики и своевременного подвоза семян и удобрений. Установили
также мелкосемянную приставку и высеваем рапс. Это очень удобно
– прошел хотя бы небольшой дождик, мы зашли в поле, и не теряя
времени на обработку стерни, оперативно посеяли, – говорит фермер.
Еще одно существенное преимущество сеялки Сива СЗМ 3,6 – вместительные бункеры для семян и удобрений. Объем первого составляет
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875 л, а второго – 400 л. Учитывая то, что посев семян и внесение гранул
производится напрямую, удобрения срабатывают намного эффективнее,
поскольку помещаются непосредственно в зону размещения будущей корневой системы растений, получая при этом достаточное количество влаги.
– Не в моих правилах делать выводы, исходя из двух сезонов применения той или иной технологии, однако отмечу, что урожай озимых у нас
заметно вырос. По ячменю могу точно сказать, что прибавка составила
от 7 до 10 центнеров на каждом гектаре. Не знаю, насколько велика
здесь заслуга именно «Сивы», но факт остается фактом. Аналогично себя
лучше показывает и рапс, – утверждает Александр Юрьевич.
Следует отметить, что посевной комплекс Сива СЗМ 3,6 создавался
под реальные потребности и возможности украинских аграриев. Далеко
не все из них имеют возможность купить мощный импортный трактор
и присовокупить к нему дорогие широкозахватные агрегаты. Поэтому
«Сива» в ФХ «Загорулька Александра Юрьевича» работает с обычными
тракторами МТЗ-82 и МТЗ-1025. По словам руководителя хозяйства,
сеялка для механизатора удобна, обладает высокой маневренностью
и «выдает» нормальный расход горючего – не более 5 л/га.
Еще что в ней мне очень нравится – мы можем ее спокойно сами
обслуживать, конструкция проста и понятна, и большинство комплектующих унифицированы с наиболее распространенными украинскими
сеялками. Если что-то нужно, мы сами купили и заменили. Если нужна
консультация – позвонили на завод, они через пару часов приехали и
все настроили, – рассказывает Александр Загорулько.
Отметим, что в Украине сегодня работает уже почти сотня отечественных посевных комплексов Сива СЗМ 3,6, преимущественно в небольших
и средних хозяйствах. Простота конструкции, надежность основных узлов,
отсутствие необходимости покупать мощный трактор, и как результат –
существенное повышение производительности работы и, разумеется,
урожайности сельхозкультур. Последнее для фермера наверняка – самое
главное, хотя мы выделим как дополнительное важное преимущество
возможность совершенствовать технологию производства, применяя
посев в необработанную почву тогда, когда это целесообразно.

ТОВ «Капіталпромресурс»
69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3
www.siva-agro.com
Тел./факс: (061) 284-13-55
тех.відділ: (067) 618-86-60
відділ продаж: (095) 400-56-13
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Міжнародна науково-практична конференція
«ІНЖЕНЕРІЯ СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
у рамках XIV Міжнародної агропромислової
виставки «АГРОФОРУМ - 2017»
8 листопада 2017 року з 10:00 до 15:00
Контактна інформація з питань участі у конференції:
тел.: +38 (068) 800-47-13, Олександр Олександрович.
e-mail: brovaretsnau@ukr.net
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