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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К
С Е М Е Н А

г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

СО
РТ

А

П О Д С О Л Н Е Ч Н И КП О Д С О Л Н Е Ч Н И К
Название Фирма- 

производитель
Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Категория 

семян
Цена за 1 тонну 

с НДС, грн.
СУР (суперультраранний) Всероссийский 

НИИ масличных культур им. 
В.С. Пустовойта, г. Краснодар

74-78 30,0 экстра 45 000

ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 экстра 45 000

ЯСОН Институт 
растениеводства 

им. В. Я. Юрьева г. Харьков

107-108 41,6 экстра 52 000
ФОРВАРД 105-108 42,0 экстра 60 000

ЗЛАТСОН 105-106 47,3 экстра, 
стандарт

60 000
52 000

АРМАГЕДДОН* «Кволити Кропс», 
Румыния

100-105 54,0 экстра 2 100 п.е.
БОНД** 110-120 45,0 экстра 1 800 п.е.
СОНЯШНИЙ НАСТРІЙ**

ВНИС, г. Киев
98-103 48,0 экстра 1 800 п.е.

КАРЛОС 115* 105 52,0 экстра 2 000 п.е.
ЦЕЗАРЬ Майсадур-Сименс, Франция 110-112 55,0 экстра 70 000
РИМИ*

Институт овощеводства 
и полеводства «NS SEME», 

Нови Сад, Сербия

108-114 50,0 экстра 2 280 п.е.
НС СУМО 2017** 110-112 50,0 экстра 2 280 п.е.
НС ИМИСАН* 110-112 55,0 экстра 2 280 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 экстра 2 280 п.е.
НС Х 2652 106-109 55,0 экстра 2 280 п.е.

ГИ
Б

Р
И

Д
Ы

*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стойкий к действию Экспресса 75 (Гранстар) 30 г/га 

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ від ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА» — 
запорука гарного врожаю за будь-яких погодних умов
Погодьтесь, що погода серйозно впливає на обсяги врожаю, проте, навіть за умов погодних негараздів отримання гарного врожаю все ж залишається 
у руках господарів, завдяки правильно обраному насіннєвому матеріалу.

Тенденція останніх років така, що окрім вже традиційної весняної та літньої спеки Україну все частіше відвідують весняні морози, а подекуди й 
сніг. Такі погодні аномалії ставлять під сумнів отримання гарних врожаїв, а відтак, оскільки покластися на сприятливі погодні умови господарі не 
можуть, постає питання: яким чином забезпечити отримання врожаю навіть за аномальних погодних умов?

Оптимальним рішенням у такій ситуації є вибір гібридів кукурудзи компанії «Селекта», які дійсно витримують аномальну українську посуху та холоди, 
й ціна яких повністю задовольняє українських аграріїв.

Своїм позитивним досвідом вирощування гібридів кукурудзи компанії «Селекта» діляться господарі Черкащини.

Крупенко Микола Михайлович, ФГ «Крупенко» (Черкаська обл., Черкаський р-н).
Фермерське господарство «Крупенко» було створено мною у червні 2002 року та займається вирощуванням 

зернових культур, у тому числі кукурудзи.
Дізнавшись із засобів масової інформації про компанію «Селекта» та її гібриди кукурудзи, взяв, так би мовити, 

«на пробу» минулого року Полтаву, а вже цього року придбав новинку їхньої селекції — гібрид кукурудзи Кредо.
Гібрид Кредо цього року пройшов «і Крим, і Рим, і мідні труби», оскільки погодні умови цього року виявились 

вкрай несприятливими. По-перше, він пережив весняні морози, по-друге, — витримав спекотне та бездощове 
літо, а по-третє (це я вважаю найголовнішим) — дав сухе зерно вже на момент середини вересня. Я вже 
сьогодні можу спрогнозувати його врожай на рівні 70–75 ц/га при базовій вологості зерна, що, погодьтесь, 
дуже гарний результат як на цей рік.

Зважаючи на вищевказане, маю намір і у наступному придбавати гібрид кукурудзи Кредо на більші посівні 
площі, оскільки він поєднав у собі і гарну врожайність, і низьку збиральну вологість зерна. Для тих, хто хоче 
отримати одночасно гарний врожай та сухе зерно рекомендую гібрид кукурудзи Кредо компанії «Селекта»!!!

Плохута Володимир Самійлович, СПОП «Лебедин» (Черкаська обл., Шполянський р-н).
Сільськогосподарське приватно-орендне підприємство «Лебедин» було створено у липні 2008 року й 

займається вирощуванням пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи. На сьогоднішній день в обробітку мого 
господарства знаходиться близько 500 га, з яких 25% всіх посівних площ займає кукурудза.

З огляду на той факт, що четверту частину всіх посівів відведено саме «цариці полів» обрання насіннєвого 
матеріалу є важливим та відповідальним кроком, оскільки саме від вірного вибору насіння гібриду кукурудзи 
залежить майбутній врожай.

За рекомендацією Шамаєва Сергія Валентиновича (прим. Регіональний представник компанії «Селекта» 
у Черкаській області) у 2016 році я взяв «на пробу» по 10 посівних одиниць гібриди компанії «Селекта» — 
МЕЛ 272 МВ, Лювену та Полтаву.

Серед наведених вище гібридів найбільше мені сподобався гібрид кукурудзи Полтава. Минулого року 
вказаний гібрид забезпечив мені врожай на рівні 80 ц/га при вологості 18%, у той час як врожай іноземного 
гібриду кукурудзи становив 70 ц/га при аналогічній вологості зерна. Зважаючи на минулорічний досвід, 
у цьому році насінням Полтави було засіяно вже 60 га у моєму господарстві.

Якщо ж говорити про погодні умови цього року — весняні морози, бездощові весну та літо й серпневу 
спеку, то хочу сказати, що гібрид Полтава чудово витримав посуху та жару, сформувавши великі виповнені 

качани та забезпечивши гарний врожай. Не менш важливим, на мою думку, є розумна цінова політика компанії «Селекта», яка дозволяє купувати якісний 
насіннєвий матеріал та отримувати гарні врожаї в сучасних економічних умовах.

Особисто я маю намір і наступного року придбати насіння кукурудзи від ТОВ НВКФ «Селекта», що раджу й іншим товаровиробникам.

Ковела Сергій Васильович, ФГ «Фірма «КСВ» (Черкаська обл., Городищенський р-н).
Фермерське господарство «Фірма «КСВ» було створено мною у 1997 році, а відтак, у сільському господарстві я працюю все життя. На сьогоднішній день 

в обробітку господарства знаходиться приблизно 500 га, на яких вирощуються пшениця, соняшник, ячмінь, ріпак, та, звичайно, кукурудза.
Актуальність кукурудзи як культури у моєму господарстві є досить значною, оскільки вона займає 25% 

всіх посівних площ, забезпечуючи четверту частину прибутків. Досить довгий час я обирав гібриди кукурудзи 
як вітчизняної, так й іноземної селекції, проте, зважаючи на низьку якість насіння, почав шукати насіннєву 
компанію, яка гарантує і якість насіння, і повну адаптацію кукурудзи до несприятливих погодних умов.

Відшукавши на просторах всесвітньої мережі Інтернет інформацію про компанію «Селекта», вирішив 
придбати 2 гібриди кукурудзи — Лювену й Полтаву. Обидва гібриди гарно вистояли під час весняних 
морозів, та за тривалої відсутності дощів й аномальної серпневої спеки (стовпчик термометра сягав позначки 
+42ºС), сформували виповнені великі качани. Хочу зауважити, що у моєму господарстві сірі лісові ґрунти, 
що ускладнює процес вирощування зернових культур, проте для гібридів кукурудзи компанії «Селекта» це 
виявилось запорукою отримання гарного врожаю.

На сьогоднішній день серед цих двох гібридів я зупинився на гібриді кукурудзи Полтава, оскільки 
вказаний гібрид чудово адаптований для аномальних погодних умов, формує повністю виповнені качани, 
зерно у яких є твердим, а не «рихлим» як у деяких іноземних гібридів. З огляду на отриманий мною у цьому 
році результат, маю намір вже наступного року збільшити посівні площі саме під гібриди компанії «Селекта».

Зважаючи на той факт, що компанія «Селекта» гарантує відмінну якість насіння, високу врожайність та 
дотримується розумної цінової політики, я рекомендую продукцію вказаної компанії іншим товаровиробникам.

Регіональний представник ТОВ НВКФ «Селекта» у Черкаській області — Шамаєв Сергій Валентинович, 
тел.: (050) 450-62-45, (098) 180-88-58.              www.selekta.com.ua.         

A1
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ОСТАНОВИЛИ РЕГИСТРАЦИЮ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ — 
НЕМЕДЛЕННО ПОДАЙТЕ ПОЯСНЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ В НАЛОГОВУЮ,

ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ — ОБЖАЛУЙТЕ РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
С внесением изменений в Налоговый кодекс Украины (далее НКУ), в част-

ности, касательно остановки регистрации налоговых накладных в едином 
реестре налоговых накладных (далее ЕРНН), у владельцев предприятий 
возникает много вопросов, в том числе и у аграриев, которых в 2017 году 
перевели на общую систему налогообложения.

При возникновении трудностей с налогом на добавленную стоимость, 
некоторые владельцы бизнеса пытаются их решить путем устных или пись-
менных жалоб в контролирующие органы, но, зачастую, это не приносит 
положительного результата, так как решение этой проблемы находится 
в другой плоскости.

Какими должны быть действия владельца предприятия при остановке 
регистрации налоговых накладных, чтобы они были результативными?

Оценка степени рисков, достаточных для остановки регистрации на-
кладной/расчета корректировки в ЕРНН осуществляется Государственной 
фискальной службой (далее ГФС) путем проведения постоянного автома-
тизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчета 
корректировки совокупности критериев оценки степени рисков, достаточных 
для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки 
в ЕРНН, установленных соответственно пункту 74.2 статьи 74 НКУ.

Если в результате автоматического мониторинга будет установлено, что 
налоговая накладная/расчет корректировки имеет степень риска по критериям 
оценки степени рисков, утвержденных Приказом Министерства финансов 
Украины № 567 от 13.06.2017 года, она автоматически будет остановлена, 
о чем предприятие получает извещение в форме Квитанции в используемой 
предприятием программе отчетности (например, в программе «Медок»).

Невзирая на то, что действующим законодательством предусмотрено, 
что плательщик НДС может подать пояснения и документы на протяжении 
365 дней с момента возникновения налоговых обязательств, отображенных 
в такой налоговой накладной/расчете корректировки, плательщику НДС 
необходимо немедленно отправить в ГФС пояснения и документы, которые 
подтверждают совершенную операцию, обозначенную в налоговой накладной.

Документами, которых достаточно для принятия решения о регистрации 
налоговой накладной/расчета корректировки являются:

— договора, в том числе внешнеэкономические контракты с приложениями, 
переписка с контрагентами;

— договора, доверенности, другие документы, которые подтверждают 
полномочия лиц, которые получают продукцию в интересах плательщика НДС;

— первичные документы по поставке/приобретению товаров/услуг, хране-
ния, транспортировки, погрузки, разгрузки продукции, складские документы, 
в том числе счета-фактуры/инвойсы, акты приема-передачи товаров (работ, 
услуг), накладные;

— расчетные документы, банковские выписки с лицевых счетов;
— документы, подтверждающие соответствие продукции (декларации 

о соответствии, паспорта качества, сертификаты соответствия), наличие 
которых предусмотрено договором и/или законодательством.

Документы и пояснения подаются в ГФС за формой J(F)1312601 исклю-
чительно в электронном виде через официальный сайт ГФС или программное 
обеспечение, которым пользуется предприятие для отчетности (например, 
в программе «Медок» это формы: J1312301; J1312601; J1360102).

Документы отправляются по каждой налоговой накладной, регистрация 
которой остановлена, отдельно, и обязательно по каждой из таких накладных 
отправляется Приложение к Критериям оценки степени рисков, достаточных 
для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки 
в ЕРНН (форма в «Медок» J1312301).

После отправки в ГФС пояснений и документов, подтверждающих реаль-
ность сделки, отображенной в налоговой накладной, регистрация которой 
остановлена, плательщик должен получить Квитанцию № 1, которая является 
подтверждением передачи плательщиком документов в электронном виде, 
и Квитанцию № 2, которая определяет статус документа (принято/не принято).

В течение пяти рабочих дней, которые наступают за днем принятия 
документов ГФС (подтверждение — Квитанция № 2), ГФС должна принять 
решение и отправить плательщику НДС Решение о регистрации или отказе 
в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН (в элек-
тронном виде).

Решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректи-
ровки в ЕРНН может оспариваться в административном или судебном порядке.

Необходимо обратить внимание, что все формы, отправленные в ГФС 
и Квитанции, полученные от ГФС, необходимо распечатать, так как они явля-
ются письменными доказательствами выполнения со стороны плательщика 
законных требований, если необходимо будет обращаться за защитой прав 
плательщика НДС в суд.

В случае не использования своих прав на подачу пояснений и документов, 
законных требований относительно отправки этих документов исключительно 
в электронной форме, а также при отсутствии письменных доказательств об 
отправке и получении этих документов ГФС, суд откажет в удовлетворении 
иска о признании действий налогового органа противоправными и в обяза-
тельстве совершить определенные действия (зарегистрировать налоговые 
накладные/расчеты корректировки).

Также следует помнить о сроках обращения за защитой своих прав в адми-
нистративный суд. Оспаривание решения в контролирующий орган (админи-
стративное оспаривание) является досудебным порядком разрешения спора.

Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает, 
что если законом предусмотрена возможность досудебного порядка раз-
решения спора и истец воспользовался этим порядком, то для обращения 
в административный суд устанавливается месячный срок с момента, как 
истец узнал о решении субъекта властных полномочий по результатам 
рассмотрения его жалобы.

Исходя из анализа действующего законодательства Украины следует вывод, 
что хозяйствующий субъект для сохранения оборотных средств предприятия 
должен следить, чтобы сделки, проводимые им, не подпадали под критерии 
оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации накладной/
расчета корректировки в ЕРНН.

В случае же остановки регистрации такой накладной/расчета корректи-
ровки в ЕРНН необходимо действовать незамедлительно, используя уста-
новленный законодательством механизм защиты своих прав.

Юрист ООО «СВАРОГ-ВИТА»
Курьян Виктория Валериевна

A1
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ТОВ АГРО-ВЛАДА-С П Р О П О Н У Є

СТ
ИМ

УЛ
ЯТ

ОР
И 

РО
СТ

У 
ТА

 К
ОР

ЕК
ТО

РИ Назва Склад, %
Ціна Євро з пдв 

за 1 кг/л
Норма 

внесення
Види культур

РізоМАКС N-2; Амінок-ти-6. 27,3 0,6-1/тону 
насіння соя, пшениця, соняшник, кукурудза

Аміновіт Вігоріон N-8; Амінок-ти-12. 7,696 0,6-1 усі культури

Аміновіт Террабіон Плюс N-4; Амінок-ти-12. 7,2072 2-4 л/га усі культури 
(осінь-ріст кореневої системи)

Мікроквель Мікс
B-0,7; Cu-0,5; Fe-7,5; Mn-3,3; Mo-0,2; 

Zn-0,6 7,904 0,4 кг/га усі культури

Мікроквель Амін Фрут Сет N-6,P-30,B-8, Mo-0,2;Амінокислоти-12. 9,412 0,4 кг/га соя, соняшник

Мікроквель Амін Боромол B-9; Mo-0,1; N-4; Амінок-ти- 5. 8,008 0,6-1 соя, соняшник, ріпак

Мікроквель ТОПІРОН Fe-6; Гумінові и Фульвові к-ти. 7,3216 0,2-0,6 кг/га усі культури

Мікроквель Амін Зіман N-2; Zn-4; Mn-4; Амінок-ти- 8. 6,864 0,6-0,8 л/га кукурудза

Мікроквель Амін Коппер Cu-4; Амінок-ти- 8. 8,424 0,3-0,6 л/га зернові

ВОДОРОЗЧИННІ ДОБРИВА
Fertium Aqua (фертім аква) 13:40:13+TE, Fertium Aqua (фертім аква) 18:18:18+TE, 

Fertium Aqua (фертім аква) 20:20:20+TE, Fertium Aqua (фертім аква) SUMMUM 12-5-40, 
Fertium Aqua (фертім аква) SUMMUM  12-40-6, Fertium Aqua (фертім аква) SUMMUM 15-15-15.

МІКРОГРАНУЛЬОВАНІ ДОБРИВА 
(із стимуляторм росту)

FERTINAGRO Agristart ActiBION, FERTINAGRO Agristart MultiPHOS, 
FERTINAGRO Магнум Agristart(фертім аква агростарт).

ГРАНУЛЬОВАНІ ДОБРИВА

FERTINAGRO Renovation Fuerza 8:14:6 із стимуляторм росту (N-8; P2О5-14; K2О-6; Mg-2; Fe-1; Zn-
0,1; SO3-13; CaO-2,5; Аміно к-ти-0,5; Гумінові к-ти-6); FERTINAGRO DuraSOP Complex (фертімагро 

дюрасоп комлекс) (N-20; P2О5-5; K2О-10; B-0,02; Fe-0,5; Mn-0,02; Zn-0,02; SO3-15; Mg-2, pH 7); 
FERTINAGRO DuraSOP Elite (фертімагро дюрасоп еліт)(N-10; P2О5-10; K2О-17; B-0,1; Fe-0,5; Mn-0,02; 
Zn-0,02; SO3-20; Mg-2, pH 7); FERTINAGRO MultiPHOS (мультифос) (P2О5-35; CaO-30; SO3-5; Zn-0,1); 
DuraSOP PHFOS (N-4, P2О5-26; K2O-12, CaO-16; Mg-2, SO3-10, B-0,1; Zn-0,01; Fe-0,5, Mn-0,02, pH 7).

 м. Знам’янка, Кіровоградська обл., Україна     Тел.: (066) 759-33-03     Сайт:  agro-vlada-s.zakupka.com
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A1

ВИБІР НАСІННЯ ПІД ПОСІВ 2018 РОКУ. 
ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ.
Низька урожайність у 2017 р. стала для багатьох аграріїв неприєм-

ним сюрпризом. У зв’язку з цим зараз приходиться коригувати плани, 
відмовлятися від деяких програм, а саме головне, замислюватись 
над недопущенням подібного у наступному. Наше підприємство ТОВ 
«АФ НПП АГРОМИР» вже більше 15 років займається виробництвом 
насіннєвого соняшника, ми внесені до Державного реєстру виробників 
насіння, і хотіли б звернути увагу на деякі наявні проблеми.

Перша проблема — це надмірне захоплення насінням імпортної 
селекції. Не секрет, що сподівання аграріїв отримати розрекламовану 
урожайність, використовуючи іноземну селекцію, на виробничих 
площах в умовах реальних кліматичних факторів України не ви-
правдовуються.

Друга проблема — це використання фальсифікованого насіння. 
В останні роки масштаби цього явища стали загрозливими. Фаль-
сифікаторів періодично штрафують, ліквідують, але ж з часом вони 
з’являються знову, вже під новими назвами. Спокуса дійсно велика, 
бо вартість насіння виправдовує ризики. Є навіть стійка ціна на ви-
користаний мішок відомих фірм, яка дорівнює 100 грн.

Дійшло вже до того, що фальсифікацією займаються селекційні 
установи, які під виглядом давно зареєстрованих гібридів реалізують 
батьківські форми незрозумілого походження без проходження обов’яз-
кових держіспитів і державної реєстрації, порушуючи Закон України 
«Про насіння і садивний матеріал» та Кримінальний кодекс України. Так, 
в одній приватній українській компанії з Одеси деякі гібриди і батьків-
ські компоненти, які внесені до Державного реєстру ще у 2009–2012 
роках (а передавались у 2007–2010 роках), виявились раптом стійкими 
до гербіцидів імідазолінонів (Євро-лайтинг) і до 7-ї раси вовчка, якої 
тоді ще не існувало. А в результаті сільгоспвиробники, які придбали 
насіння цих фальсифікованих «стійких до гербіцидів» гібридів, довірив-
шись неперевіреній рекламі, мали у 2017 р. випадіння в посівах від дії 
гербіцидів більше 30%, а зниження врожайності ще більше, бо вони не 
стійкі навіть до основних рас вовчка. Парадокс, але ж повну фінансову 
відповідальність та відшкодування збитків сільгосппідприємствам при 

встановленні фактів невідповідності цих фальсифікованих гібридів 
гібридам, які дійсно внесені в Державний реєстр України, будуть нести 
не аферисти-селекціонери, а насіннєві господарства, які розмножували 
і реалізовували це насіння під посів 2018 р.

Викривати порушників не входить в нашу компетенцію. Максимум, 
що ми можемо, то звернути увагу при купівлі насіння на деякі моменти, 
які повинні Вас насторожити:

  продаж насіння урожаю минулих років по зниженим цінам;
  великий асортимент насіння;
  підприємства, які мають низький рівень Статутного капіта-

лу, основних фондів, власних виробничих потужностей і споруд по 
зберіганню насіння;

  підприємства, які не є офіційними дистриб’юторами.
Є багато й інших факторів, але це все боротьба з повітряними 

млинами.
Ми пропонуємо звернути увагу на насіння соняшника вітчизняної 

одеської селекції від Селекційно-генетичного інституту — Національ-
ного центра насіннєзнавства та сортовивчення, яку виробляє наше 
підприємство, починаючи з 2003 р. Перевагами цих гібридів, на нашу 
думку, є те, що їх селекція ведеться у самих жорстких умовах півдня 
України. Вже це є запорукою пристосованості до кліматичних умов 
України, стійкості до посухи та спеки. Всі гібриди пройшли держав-
ну реєстрацію, іспити на полігонах, сортостанціях і у виробництві, 
що означає їх конкурентоспроможність з найкращими імпортними 
гібридами. Ми є виробниками з власним насіннєвим заводом, тому 
контролюємо виробництво насіння на всіх етапах. Ми не закликаємо 
Вас повністю відмовлятись від минулого, але ж твердо переконані, 
що урожайність цих гібридів може зайняти пристойне високе місце 
у порівнянні навіть з найкращими імпортними гібридами. Під посів 
2018 р. ми можемо запропонувати такі гібриди:

  для низьковитратних технологій вирощування, стресових умов, 
бідних ґрунтів і посіву соняшник по соняшнику: СУЧАСНИК і АРЦИЗ;

  для інтенсивних технологій: СЕЛЯНИН, ВІВАТ, ЧИГИРИН, БАЗАЛЬТ.
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Це рівняння — не з математики, а приклад з реального життя. 
Впевнені, що у Вас виникло запитання: ЩО стоїть за невідо-
мою X і до чого тут Ваш СУСІД?

Відповідь нам дасть розрахунок на куркуляторі*:
Восени минулого року ціна сушіння кукурудзи доходила до 

100 грн. за т/%. Беремо власну зерносушарку та сушимо не тільки 
своє зерно, а й просушуємо, наприклад, 2000 тонн кукурудзи 
сусідів (що не так вже й багато). При знятті вологи 6% на тонну, 
можна заробити по 600 грн. на 1 тонні, — а в сумі: до 1,2 млн. 
заробітку! Тобто, вартість Вашої зерносушарки, практично, 
оплатить Ваш сусід!

Отже, ключове значення у наведеному вище рівнянні має: 
X = ВЛАСНА зерносушарка.

І це знову не теорія, а практика: щороку багато фермерів 
купують зерносушарку, потім нарощують на ній модулі, щоб 
збільшувати продуктивність і сушити ще й сусідам. Особливо 
така практика розвинена в Сумській, Полтавській та Дніпро-
петровській областях.

*Куркулятор – особливий,  суто український калькулятор, який 
замінює емоції та надію на «авось» і завдяки якому господарі 
розраховують реальні прибутки та стають заможними «кур-
кулями» в самому кращому значенні цього слова.

Тому вже наступне запитання: ЯКУ саме зерносушарку собі 
обрати. Вона повинна бути і якісною, і економною, і здатною «ро-
сти» разом з об’ємами Вашого урожаю та урожаю Ваших сусідів.

Зерносушарки СЗМ:
– Працюють не тільки на газі, а також на ДТ, пічному піроліз-

ному паливі, дровах, зерновідходах і т. д., і економія у порівнянні 
з газом доходить до 4-кратної!

– Висока пожежна безпека: вогонь горить всередині тепло-
генератора і вже з нього у сушарку подається нагріте повітря 
БЕЗ іскор та частинок полум’я.

– Ще один плюс саме такої конструкції СЗМ — можливість 
безпроблемного переходу з газу на рідке або альтернативне 
пальне. В інших сушарках, де пальне (газ) горить саме всере-
дині — це велика проблема.

– Комплектуються теплогенераторами власного 
виробництва під всі види рідкого та твердого палива.

– Легке збільшення продуктивності сушарки. Зерно-
сушарки є модульного типу, продуктивністю 6–50 т/го-
дину. Можна придбати СЗМ-6, потім купити додатковий 
модуль, змонтувати і вийде СЗМ-10 і т. д.

– Максимальна добова продуктивність: сушарки 
потокового типу, що дозволяє сушити потоком.

– Рівномірність сушіння завдяки тому, що при пере-
ході з модуля у модуль зерно проходить через інвертор, 
який перемішує і перенаправляє потоки зерна.

– Не травмують зерно завдяки тому, що верхній і ниж-
ній транспортери — скребкові (моделі інших виробників, 
на жаль, мають шнекові транспортери).

– Процес сушіння зерна безперервний завдяки наявно-
сті зони охолодження. На відміну від конкурентів, немає 
потреби встановлювати додаткові охолоджувачі, норії.

– Конструкція СЗМ дозволяє сушити зерно БЕЗ попе-
реднього очищення, що дозволяє закласти на зберігання 
не тільки товарне зерно, а й зернові відходи, які можна 
реалізувати пізніше, коли ціна буде більш вигідною.

– СЗМ окупаються лише за 1 сезон!

Розрахунок на куркуляторі* показав:
КУКУРУДЗА + X + ВАШ СУСІД = 1,2 МІЛЬЙОНУ ВАШОГО ПРИБУТКУ

Сушарка  буде  Ваша,  а  заплатить  за  не ї  сус ід 
(причому – з  великим задоволенням!)

 - Бункери для зерна;
 - Норії;

Факт: зерносушарка СЗМ є однією з найкращих 
пропозицій, бо має європейську якість і українську ціну!

Купуйте СЗМ безпосередньо у виробника: «Завод агропромислових технологій»
Харківська обл., сел. Слобожанське,  тел.: (050) 305-05-98, (067) 828-02-80, (057) 731-51-35        

Керівник: Андрєєв Андрій Олександрович  
Averedan@gmail.com                  www.zavagrotech.com.ua

Добрий додаток ДО зерносушарок СЗМ:
- Клапани перекидні;
- Будівництво ЗАВів;

- Самопливи зернові;
- Транспортери скребкові;
- Реконструкція зерноочисних комплексів.

за матеріалами «Агроснаб Черноземья»A1
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Эффективное использование земель, пригодных для выращивания 
сельскохозяйственных культур, является вопросом стратегической важ-
ности. В настоящий момент вопрос расширения посевных площадей 
рассматривается редко, так как аграрии используют устаревшие методы 
раскорчевки, которые требуют больших энергетических и трудовых затрат.

Наше предприятие предлагает новый метод расчистки территорий — 
корчевание лесной фрезой Ahwi RFL-700 (Германия). Механизм дает 
возможность быстро и эффективно, и, что особенно важно, — экологи-
чески чистым путем проводить расчистку площадей от любых зарослей 
и деревьев.

Принцип работы такого мульчера состоит из двух этапов. Сначала 
механизм валит и измельчает деревья и другую растительность на 

поверхности. На второй проход 
фреза углубляется в почву на 20–
30 см и дробит пни, камни, корни. 
Растительные остатки, оставшиеся в грунте, служат дополнительным 
удобрением, это дает хорошую прибавку к урожайности. В результате, 
при помощи одного трактора и фрезы-корчевателя можно расширить 
площадь под посев на 2–3 га за смену в 8 рабочих часов. После такой 
процедуры можно сразу осуществлять посев на новом поле.

Данные механизмы были продемонстрированы на одной из крупней-
ших выставок Украины — AGROEXPO 2017. Нами был показан в работе 
первый в Украине самоходный корчующий агрегат, а также дисковый 
обрезчик лесополос.

Статистика показывает что, зачастую, до 5–10% плодородных 
земель «крадут» нависшие вдоль поля ветки. Мы предлагаем 
решение данного вопроса при помощи дискового обрезчика 
ветвей, который обрезает ветки до 20 см в диаметре и работает на 
высоте до 6 м. Механизм обладает независимой гидравлической 
системой, что дает возможность агрегатирования с тракторами 
МТЗ- 80, 82, 12.21.

При работе с данным оборудованием немаловажным факто-
ром является опыт и навыки оператора. От умения тракториста 
зависит расход топлива, ресурс агрегата, а также эффективность 
расчистки. Поставка техники сопровождается квалифицированным 
обучением персонала.

Наше предприятие имеет большой опыт в сфере расширения по-
севных площадей, готовы сопроводить Вас на всех этапах расчистки.

A1

РАСЧИСТКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

ООО «СИНТЕЗ АГРО»
г. Кропивницкий, ул. Ю. Краснокутского, 5

+38 (099) 710-40-15; +380 (068) 001-79-89
www.agro-sintez.com.ua
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Відділ продаж: 
(098) 000-10-50 
(050) 324-10-50
(0552) 31-61-78

market@seeding.com.ua

Відділ сервісу: 
(098) 000-10-67
(050) 390-10-50

service@seeding.com.ua

www.seeding.com.ua 

м. Херсон
Бериславське шосе, 2-В

Система надійно працює на сівалках 
вітчизняних і імпортних виробників.

Використовуючи накопичений досвід (понад 10 років роботи), враховуючи побажання та рекоменда-
ції агрономів, інженерно-технічний відділ компанії ТОВ «ТРАК» створив сучасну інноваційну си-
стему контролю висіву «RECORD».

СКВ «REСORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ 
СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
• обладнана захищеним 7-ми дюймовим сенсор-

ним кольоровим екраном, у надійному метале-
вому корпусі;

• швидкий доступ до всіх параметрів за символами;
• на екрані одночасно зображується фактична 

інформація про всі висівні секції або насін-
нєпроводи: отже, є можливість оперативно 
перевірити синхронність роботи всіх агрега-
тів сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;

• відсутність впливу вологості на роботу оптич-
них датчиків;

• підтримання роботи оптичних датчиків в умо-
вах забруднення, завдяки автоматичному по-
силенню сигналу;

• можливість налаштувати чутливість датчиків під 
певну фракцію насіння;

• система зберігає в пам’яті дані 10 полів (до 
500 га кожне) і дозволяє провести аналітику 
якості посіву.

Компанія ТОВ «ТРАК» має власне виробництво та проводить 
гарантійне та післягарантійне обслуговування СКВ «RECORD». 
У період експлуатації власники СКВ «RECORD» можуть отри-
мувати поновлене програмне забезпечення системи.

Можна також замовити виїзд у господарство сервісного спе-
ціаліста для монтажу, налаштування та навчання персоналу.

СКВ «REСORD» на просапних сівалках:

• контроль відхилення фактичних показників від установлених допу-
стимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швид-
кості агрегату);

• встановлення спрощеного режиму роботи системи «сіє чи не сіє»;
• зображення «розподілу насіння» (відстань між насінинами в ряду).

A1

СКВ «RECORD» на зернових сівалках:

• контроль відхилень фактичних показників від 
установлених допустимих значень (рівня 
«потоку висіву», обертів вентилятора, 
обертання валів дозаторів, швидко-
сті агрегату, рівня добрив та зер-
на в бункерах).

Подбай про своє...
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ЛЕСОПОЛОСА НАСТУПАЕТ?
Лесополосы имеют свойство разрастаться вглубь поля, 

тем самым уменьшая обрабатываемую площадь. В зависи-
мости от формы участка, выступившая на 10 м лесополоса 
может «украсть» 5-7% поля! Как c этим бороться? Расчищать, 
вырезать эти участки вручную или полумеханизированным спо-
собом – процесс длительный, трудоемкий и очень затратный. На 
данный момент самым эффективным и экологичным является 
метод мульчирования лесными фрезами-ротоваторами.

Рассмотрим дан-
ный процесс на основе 
универсальных лесных 
фрез Multiforst/Starsoil 
производства компа-
нии Seppi M (Италия).

Конструкция маши-
ны представляет собой 
ротор с зафиксирован-
ными на его внешней 

поверхности по всему диаметру твердосплавными резцами, 
количество которых при ширине ро-
тора 2 м может достигать пятидесяти 
штук. Чем большая плотность резцов 
на роторе, тем мельче дробится дре-
весный материал, что важно для по-
следующей работы на очищенной от 
деревьев и кустарников почве сельхоз-
техники. При этом ротор располагается 
в специальном кожухе с открываю-
щейся и закрывающейся по команде 
оператора крышкой. Отсек, в котором 
вращается ротор, усилен по всей пло-
скости пластинами из специальной стали Hardox. Вал служит 
для регулировки рабочей глубины, прикатывания и выравни-
вания почвы при работе в грунте. И в качестве рамы толкателя 
при валке и измельчении деревьев и кустарников.

Сам процесс состоит из 2-х этапов:
1. Валка и измельчение поросли и деревьев на поверхно-

сти почвы (максимальный диаметр дерева 25-40 см).
2. Измельчение 

пней, камней, кор-
ней на глубину до 

25-40 см, с перемешива-
нием мульчи с грунтом.

Данный способ под-
готовки почвы позволяет 
сеять зерновые и техни-
ческие культуры в пер-
вый год! Соответственно, 
окупается уже с первого 
урожая!

Так же данные меха-
низмы можно использо-
вать для расчистки тер-
риторий под ЛЭП, газо- и 
нефтепроводы, обочин 
дорог, раскорчевки ста-
рых садов, расчистки 
просек и измельчения порубочных остатков, для стабили-
зации грунтовых дорог.

В случае разрастания веток лесополосы над полем, что 
не позволяет войти на данный участок 
с техникой, можно воспользоваться 
механическим обрезчиком деревьев 
MaxiMarin. Этот агрегат способен сре-
зать ветки до 25 см в диаметре и на 
высоту от 0 до 7 м. Агрегатируется на 
трактора МТЗ 80/82, Т-150, ЮМЗ, экска-
ватор, телескопический погрузчик и др. 
энергоносители. Данный механизм – 
собственная разработка и производство 
компании «Агрореммаш-Плюс». Кон-
струкция манипулятора позволяет делать 

срез как в вертикальном, 
так и в горизонтальном 
положении. Независимая 
гидравлическая система, 
которая приводится от 
ВОМ трактора, решает 
проблему тракторов с ма-
лой производительностью 
и объемом гидравличе-
ского масла.

25014, Украина, г. Кропивницкий, ул. Загородная, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (096) 464-73-93
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

A1
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Итоги на исходе

Чем -й год 
запомнился аграриям

БУМ АГРОРЕЙДЕРСТВА
В этом году активизировались 

аграрные захватчики. Стало известно 
о 70 случаях силовых захватов агро-
предприятий, что в 2 раза больше, чем 
в прошлом году. Рейдеры орудовали 
по-разному. Кто-то пытался подделать 
документы, кто-то изменял данные 
в реестрах или подкупал пайщиков. 
Более «отмороженные» просто зани-
мались откровенным грабежом, приез-
жая на поле и выкашивая за одну-две 
ночи весь урожай. Полиция на это реа-
гировала почти полным бездействием, 
расценивая даже бандитский грабеж 
как «корпоративный конфликт» двух 
сторон. А рентабельность такого «биз-
неса» зашкаливает. Хотя инвестиции 
в закупку уборочной техники и под-
куп чиновников обходится рейдерам 
в круглую сумму (до полумиллиона 
долларов), но доход в случае захвата 
среднего агропредприятия составит 
несколько миллионов долларов.

В этом году из-за роста рейдерских 
атак были созданы антирейдерские 
аграрные штабы на базе областных го-
сударственных администраций. «Они 
будут ездить по всем селам и консуль-

тировать, предоставлять адвокатскую 
помощь, если человеку она нужна, 
и делать это на надлежащем уровне. 
Преступные действия горе-регистрато-
ров помогают создавать такие ситуа-
ции, когда ночью приезжают комбайны 
на поля и забирают урожай, люди не 
успевают реагировать», — заявила 
заместитель министра юстиции по 
вопросам государственной регистра-
ции Елена Сукманова. Пока штабы 
только фиксировали правонарушения 
и лишь изредка реагировали, возмож-
но, в дальнейшем они станут более 
эффективным инструментом.

БЛОКАДА НАКЛАДНЫХ
Власти считают, что экспортеры 

получают слишком много компенса-
ции за экспорт, поэтому с начала года 
стали блокировать прием налоговых 
документов. В результате зернотрей-
деры стали недоплачивать аграриям 
или снижали закупочные цены. По 
данным вице-президента УСПП Юлии 
Дроговоз, с просьбой о помощи в ее 
организацию уже обратились около 
90 предприятий, которые пострадали 
от остановки регистрации налоговых 

накладных. «Каждый пример сопрово-
ждается аналитикой, историей вопроса 
и его решения, состоянием на сегод-
няшний день. Решить вопрос удалось 
по многим предприятиям, но далеко не 
по всем. У многих на фоне разблоки-
ровки старых накладных блокируются 
новые», — заметила Дроговоз.

В сентябре Минюст зарегистриро-
вал приказ Минфина № 776 от 18 сен-
тября 2017 года «Об утверждении из-
менений критериев оценки степени 
рисков, достаточных для остановки 
регистрации налоговой накладной/
расчета корректировки в Едином рее-
стре налоговых накладных». Этим до-
кументом ГФС обязали автоматически 
регистрировать налоговые накладные 
сельскохозяйственных предприятий. 
Несмотря на то, что автоматическая 
остановка налоговых накладных не 
будет осуществляться, за руководи-
телем областного управления ГФС 
оставлено право блокировать реги-
страцию любой накладной, которую 
служба посчитает сомнительной.

БАЛАНС ЗЕРНОВЫХ
По расчетам ученых Института 

аграрной экономики, объемы произ-
водства зерновых и зернобобовых 
культур в 2017 году составят 62,2 млн. 
тонн, что на 5,9% меньше показателя 
прошлого года. Уменьшение валового 
сбора зерновых и зернобобовых вы-
звано преимущественно снижением 
урожайности кукурузы на 19,2% — с 66 
до 53,3 ц/га. Несмотря на незначитель-
ное увеличение площадей под данной 
культурой, ее производство уменьши-
лось на 14,2% и составит 24 млн. тонн 

2017 год оказался непростым для тех, кто работает 
в сфере АПК. Основные проблемы для работы созда-
вали неблагоприятная погода и забота государства. 
Однако трудолюбие аграриев и массовое техническое 
переоснащение, в целом, позволили преодолеть вы-
зовы, которые встали перед сельхозпроизводителями 
в этом году. Ниже мы перечислим основные тенденции, 
которыми запомнился проходящий год.
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против прошлогодних 28 млн. тонн. 
Пшеницы собрано больше, чем в про-
шлом году — 26,7 млн. тонн (+2,4%). 
Такие объемы производства способны 
полностью удовлетворить внутренние 
потребности в продовольственном 
зерне.

Наиболее существенно выросли 
урожаи гороха — до 1,135 млн. тонн 
(+52,1%) и ржи — до 519 тыс. тонн 
(+32,6%). Впервые после аннексии 
Крыма выросло производство риса — 
до 73,6 тыс. тонн (+13,8%). Уменьше-
ние на 12,3% площадей под ячмень 
не смогло компенсировать даже уве-
личение его урожайности до 34 ц/га. 
Так, урожай ячменя в т. г. может со-
ставить 8,511 млн. тонн (–9,8%). Из-за 
уменьшения площадей выращивания 
производство овса уменьшится до 
491,9 тыс. тонн (–1,6%), проса — до 
91,5 тыс. тонн (51,7%). Сорго будет 
собрано на 245,2 тыс. тонн (–10,4%).

ЗАМОРОЗКА ФРУКТОВ
Потери урожая овощей и фруктов 

по некоторым культурам составили до 
30%. Значительные территории при-
шлось пересевать. Из косточковых 
больше всего пострадали абрикосы 
и персики. Также много погибло уро-
жая вишен и черешен, поскольку они 
являются особо уязвимыми в период 
цветения.

Наиболее сильно весенние замо-
розки задели Запорожскую, Днепропе-
тровскую, Николаевскую, Херсонскую, 
Полтавскую и Киевскую области. Если 
косточковые плоды пострадали сильно, 

то семечковые фрукты в меньшей сте-
пени, поскольку не было их массового 
цветения в период заморозков. Холо-
да негативно отразились и на урожае 
овощей, в результате чего летом мы 
не наблюдали традиционного сниже-
ния цен. Снижаться они начали только 
в августе-сентябре.

ДОТАЦИИ ВМЕСТО ЛЬГОТ
В этом году произошла замена 

системы льгот на адресные дотации. 
На дотацию для развития сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
и стимулирования производства выде-
лено 4 млрд. гривен. Также предостав-
ляется 550 тыс. гривен на частичную 
компенсацию стоимости сельхозтех-
ники и оборудования отечественного 
производства.

Дотация выплачивается ежемесячно 
пропорционально уплаченной сумме 
НДС в пределах выделенных помесяч-
ных ассигнований при условии, что това-
ропроизводители не имеют налогового 
долга по НДС. Таким образом, львиную 
часть денег получили птицеводы, по-
скольку они имеют наиболее рентабель-
ный бизнес. Впрочем, правительство 
несколько ограничило аппетиты про-
изводителей курятины и яиц, постано-
вив, что они не могут получать больше 
половины средств, выделяемых на все 
отрасли. Однако это все равно вызвало 
бурю недовольства у аграриев. Если на 
возведение фруктового сада или на 
выращивание крупного рогатого скота 
необходимы годы, то цыпленка-брой-
лера можно вырастить за 2,5 месяца.

В целом, аграрии оказались край-
не недовольны заменой льгот на до-
тации. Ранее они могли оставлять 
себе большую часть НДС, направляя 
деньги на инвестиции. При этом, им 
не нужно было обивать пороги чи-
новников, доказывая свое право на 
денежную выплату. Поскольку льготу 
по НДС можно было потратить только 
на инвестиции, это породило настоя-
щий бум строительства ферм, закуп-
ки техники. Теперь поступление денег 
не зависит от инвестиций, следова-
тельно, упал стимул к модернизации 
хозяйства.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ…
Предполагается, что наступающий 

год будет не менее сложным и бо-
гатым на события. Политики пугают 
нас, что отменят мораторий на про-
дажу земли сельскохозяйственного 
назначения. С одной стороны, это 
привлечет в отрасль новые инвести-
ции. С другой стороны, неразбери-
ха с правами собственности может 
усилить корпоративные конфликты 
и рейдерство на селе. Также в гос-
бюджете-2018 дотации для АПК сни-
зят до 3 млрд. грн. Взамен чиновники 
обещают животноводам бесплатные 
кредиты, сумма которых пока неиз-
вестна. Однако аграрии, как и всегда, 
на помощь государства не надеются. 
Гораздо важней для них состояние 
мировых цен на продукты питания 
и погодные условия. Государство они 
просят только не мешать.

Сергей Максимов
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Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи 
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Генеральне представництво 

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

Сервіс: 04597-97-562; 
067-409-32-92; 
Зап.частини: 04597-96-511; 
067-459-94-22;

Продаж двигунів: 044 206-52-18; 

Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua

1. Все з одних рук: нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригіналь-
на олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.

2. Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини, двигуни і сервісні 
послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об’єму замовлення та ін.).

3. Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні оригінальні запас-
ні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

4. 100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів: склад виробника DEUTZ AG 
- склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих 
органів).

5. Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).

6. Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигу-
на) зі знижкою до 50%.

7. Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).

8. Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.

9. Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім зони АТО та АР Крим).

10. Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу, 
якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.

11. Семінари і навчання на базі сервісного центру 
DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).

12. Технічна і гарантійна підтримка від 
заводу-виробника (гарантія на двигуни 
від 3 років з моменту виробництва, 
гарантія на запасні частини та ро-
боти – від 1 року).

A1
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Головною особливістю борони є особлива адаптивна кон-
струкція литих зубів. Вона дозволяє утворювати мікровибух 
при виході з ґрунту, завдяки чому борона ефективно розпу-
шує його і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового 
коріння. Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат 
для досходового і післясходового боронування посівів будь-
яких типів польових культур (зернових, просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при 
вирощуванні всіх просапних культур, а навесні — для ози-
мого поля.

Борона дозволяє працювати у будь-якій фазі розвитку 
рослини: до 35 см, і навіть для рослин вище 35 см, борона 
робить обробку ґрунту по міжряддю! Пошкодження рослин 
при проході нашої борони не перевищує 1%, що в 10 разів 
менше, ніж від інших знарядь такого типу.

Робочі вузли борони-мотиги створюють ідеальні умови 
для початкового розвитку кореневої системи рослин;

– мульчують верхній шар ґрунту, руйнуючи ґрунтову кірку 
і тим самим зберігаючи вологу. Наша борона-мотига забез-
печує виконання цього завдання навіть при появі монолітної 
ґрунтової кірки на ранніх сходах культурних рослин, напри-
клад, кукурудзи у стадії 2–3-х листків, коли застосування 
зубових борін неможливе!

– знищують ниткоподібні коріння бур’янів до 99% на швид-
костях до 20 км/годину.

Борона-мотига виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» агрегатуєть-
ся з тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-8.92, ЮМЗ та іншими.

Спосіб агрегатування для 6-ти метрової борони — навісний, 
а для 9-ти та 12-ти метрових — причепний.

ТОВ «СОПТАЙМ» є виробником борони-мотиги, 
тому Ви гарантовано отримаєте ідеальне поєд-
нання ціни та якості продукції!

Борона-мотига стане ефективним і незамінним 
помічником у Вашому господарстві!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРОНИ:

·  Товщина основної балки (бруса): 8 мм;
·   Товщина стійок: 4 мм;
·   Робоча швидкість руху, км/годину: 15–20;
·   Робоча ширина захвату, м: 6 (є також 2, З, 
9,12 м);
·   Продуктивність, га/зміна: до 100;
·   Маса, кг: 1250;

·   Обслуговуючий персонал, чол: 1 (тракторист).

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА 
на базі австрійської 
технології від 
українського виробника 
ТОВ «СОПТАЙМ»,
робота якої заміняє 
використання хімії!

Звертайтеся: ТОВ «СОПТАЙМ» Кравченко Олексій Вікторович, 

Тел.: (096) 806–31–30,      E-mail: kravchenko1212@gmail.com
Більше інформації на нашому сайті: borona-motyga.com

A1

БОРОНА-МОТИГА виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» — це необхідний, малозатратний, простий в за-
стосуванні та універсальний агрегат для будь-якого типу поля і посіву!

Вчені довели, що лише 1 прохід по полю борони-мотиги ротаційної приносить з повітря 100 кг 
азоту на 1 га ріллі. Борона зберігає вологу і дає повітря, щоб ґрунтові бактерії працювали!

БОРОНА-МОТИГА — ЦЕ РОБОТА В ПОЛІ МАЙЖЕ БЕЗ ДОБРИВ!
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МЕГАФОРС СОХРАНЯЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
Триботехнический состав МЕГАФОРС используется как добав-

ка (присадка) в масла и пластичные смазки, предназначенные 
для промышленного оборудования, автомобильного транспорта 
и сельскохозяйственных машин.

При использовании МЕГАФОРСа на трущихся поверхностях 
образуется противоизносная плёнка (слой) углеродо-металлоке-
рамики, которая твёрже стали в 1,5 раза, а трение (коэффициент 
трения) снижается почти в 2 раза. Благодаря этому, ресурс узлов 
и агрегатов, в которых используется МЕГАФОРС, повышается 
в несколько раз.

Наиболее уязвимым узлом в тракторах является коробка пе-
редач. Всё, как правило, начинается с подшипников. Когда раз-
рушается подшипник, перекашивается вал, начинается биение, 

которое заканчивается выламыванием зубьев. Естественно, если 
вовремя заменить разрушенный подшипник, то дело до такого 
«варварства» не дойдёт. Но, как правило, за рулём находится 
не всегда добросовестный тракторист. Такого тракториста, к со-
жалению, интересуют только вспаханные, или обработанные по 
другой технологии, гектары. Технику он не жалеет.

Надёжной защитой от выхода из строя коробки зарекомендовал 
себя именно МЕГАФОРС, присадка (добавка) в трансмиссионные 
масла (гипоидная, нигрол, ТАП-15, ТАД-17 и др.). Норма расхода 
МЕГАФОРСа составляет 25–30 мл на 1 л масла. Эффективность 

состава установили специа-
листы многих хозяйств, где 
много лет используется МЕГА-
ФОРС. К таким относятся СФХ 
«Астра», СФХ «Видродження», 
АФ «Кальмичанка» и многие 
другие фермерские хозяйства. 
Там было установлено, что при 
внесении добавки (присадки) 

МЕГАФОРС в коробку трактора, не происходило разрушения 
подшипников и, естественно, выламывания зубьев шестерен. 
Для справки, в коробку трактора МТЗ-80 (МТЗ-82, ЮМЗ-6 и др.) 
заливается 1 л состава МЕГАФОРС.

Почему не разрушаются подшипники в таком случае? Потому, 
что каждый шарик и ролик, каждая беговая дорожка на обоймах, 
покрываются защитным слоем углеродо-металлокерамики, как 
было сказано выше, имеющим твёрдость выше стали, а трение 
существенно ниже. Трущиеся детали подшипников начинают 
работать в «комфортных» условиях. Шарики и ролики, как го-
ворится, «катаются, как сыр в масле». Образованный защитный 
слой углеродо-металлокерамики предотвращает разрушение 
подшипника, что сохраняет валы и шестерни, и, естественно, 

коробки передач в целом.
Следует отметить, что при применении МЕГАФОРСа, в транс-

миссиях (коробки передач, мосты, раздаточные коробки, узлы 
отбора мощности и др.) снижается, или совсем прекращается, 
шум. Кроме того, предотвращается выход из строя и других де-
талей трансмиссий.

МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях тракто-
ров и других сельскохозяйственных машин, но и в их двигате-
лях. Благодаря образованию защитного слоя (плёнки), которая 
может достигать толщины 0,1 мм, происходит компенсация 
износа (выработок) в цилиндрах, на кольцах, на шейках валов 
и др. В результате этого, в двигателях повышается компрессия 
и давление масла, снижается, или совсем прекращается, угар 
масла, повышается мощность двигателей на 3–5% и сокращается 
расход топлива до 10%. А самое главное, повышается ресурс 
двигателей в 2–3 раза.

Стоить упомянуть и об эффективности добавки МЕГАФОРС 
в пластичные смазки, которая выпускается в консистентном виде. 
Подшипниковые узлы, куда вносится консистентный МЕГАФОРС, 
увеличивают свой ресурс в 3–4 раза. Это актуально для зерноубо-
рочной техники, а также для навесного и прицепного оборудования.

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.megaforce.net.ua

Пишите на электронную почту:
 mascart@megaforce.net.ua

Звоните:
(050) 320–65–25, (097) 014–90–97, 
(050) 342–82–49, (067) 634–61–89 

Наш адрес: 49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43
Доставка продукции МЕГАФОРС 

по Украине бесплатна

A1
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КОРМОЗМІШУВАЧІ
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