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(050) 358-52-88

ТОВ "ЛІСТ"

www.libt.com.ua

НАСІННЯ

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ЛИСТ 25 • ЗЛАТОГЛАВА
МЕТАЛІСТ • ПОЛЯНИЦЯ
Висока клейковина

Зимостійкі та посухостійкі

Генетично стійкі до твердої сажки та інших основних хвороб

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Реалізує насіння озимих культур врожаю 2018 р.
Насіння очищається та протруюється
на насіннєвому заводі датської фірми «CIMBRIA».
Надаємо послуги з очищення, калібрування
та протруювання насіння, а також сушки зерна.
Пшениця озима
СН-1: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Лукуллус, Фіделіус, Фабіус,
Ортегус, Глаукус, Меморі, Турандот, Богемія, Ребелл, Кубус, Колонія;
Еліта: Дарунок Поділля, Каланча, Царівна, Чародійка б/ц, Водограй б/ц, Меморі;
СуперЕліта: Пам’яті гірка.

Пшениця дворучка СН-1: Леннокс, Маттус, Гранус.
Ячмінь озимий СН-1: Луран, Хайді, Вінтмальт, Дев’ятий вал;
Еліта: Дев’ятий вал

Ріпак озимий СН-1: Бучацький

Можливий обмін на с/г продукцію! Діє гнучка система знижок!

(067) 354-20-52; (067) 654-76-93

ЗАЩИТА САДА, КАРТОФЕЛЯ
И ДРУГИХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ!
СЕЗАР® - биологический инсектоакарицид контактно-кишечного действия, предназначен для борьбы с такими
вредителями как: растительноядные
клещи, колорадский жук, репная и
капустная белянка, капустная совка,
пилильщики, листовертки, гусеницы,
плодожорка, пяденицы, табачный и
калифорнийский трипсы, все виды тли,
клопа-черепашки и многих других, путем опрыскивания по листу.

Препарат можно применять в период созревания плодов.
Не накапливается в плодах и
растениях, не вызывает привыкания
у вредителей.
Срок ожидания – 24 часа.

АГРО ЗАЩИТА 1/3 ЦВ

За детальной информацией
обращайтесь к производителю:
ЧП «Агро-Защита»,
ООО «Защита-Агро»

Тел./факс: (048) 705-48-10
Тел.: (067) 484-03-72, (050) 416-43-33, (097) 012-43-33
www.agro-zahist.com.ua • e-mail:agro_odessa@ukr.net
4

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №6 (29), июнь 2018 г.

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

5

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №6 (29), июнь 2018 г.

6

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

“Агро1”, №6 (29), июнь 2018 г.

Упродовж століть гній застосовують в якості високоефективного органічного добрива, але для збереження його поживних
речовин потрібні додаткові заходи. Річ у тому, що гній «виробляється» щодня, а використовується сезонно — здебільшого
навесні й восени. Протягом 5–6 місяців зберігання під впливом
мікроорганізмів у ньому відбуваються складні біохімічні процеси
розкладу органічних речовин, внаслідок чого утворюються нестійкі
азотні сполуки, які потім перетворюються на газоподібний аміак,
вуглекислий газ і воду. Випаровування аміаку і є причиною того,
що з гною за час його зберігання втрачається понад 50%
азоту. Проте цим втрати не обмежуються. Якщо розкиданий по
полю гній одразу ж не приорати, то через 4 години з нього вийде
55,3% аміачного азоту, а через 48 годин — 77,8%! Відповідно
зменшиться й ефективність внесеного добрива.
У 1990 році було підраховано, що економічні втрати від недовикористання поживних ресурсів гною дорівнюють вартості запланованого на той рік випуску мінеральних добрив.
Складається парадоксальна ситуація: господарства витрачають
величезні кошти на закупівлю мінеральних добрив, тоді як тонни
наявної в них поживи летять на вітер!
Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації азоту,
для чого по розкиданому гною відразу розсівають фосфоритне
борошно (з розрахунку 40–60 кг на 1 т гною) або додають його
в кількості 4–6% при укладенні гною до гноєсховища. Крім того,
за безприв’язного утримання худоби, фосфоритне борошно
можна змішувати з гноєм, розсипаючи його перед внесенням
торф’яної або солом’яної підстилки, з розрахунку 1–1,5 кг на
одну корову на добу.
При змішуванні фосфоритного борошна з гноєм внаслідок
функціонування мікроорганізмів та під дією СО2 і органічних кислот,
фосфор фосфоритного борошна перетворюється у доступну для
рослин форму одночасно зі зв’язуванням аміаку. В результаті
отримується низка переваг:

- Зберігається азотна цінність гною.
- Фосфоритне борошно вноситься на поля якісно і без втрат.
- У гної утворюється цінна сполука — фосфорнокислий
амоній.
- Не виділяється отруйний аміак.
Крім того, завдяки збереженому азоту, а також фосфору, сірці,
кальцію, магнію та бору, внесеними із фосфоритним борошном,
у гної підвищується вміст поживних елементів, що значно
підвищує його ефективність як добрива. За такої технології
гній достатньо вносити по 20–25 т/га, а не до 40 тонн, як це
рекомендується зазвичай.
Результати численних дослідів, що протягом багатьох років
вивчали ефективність застосування фосфоритного борошна
і гною у рослинництві в різних ґрунтово-кліматичних зонах (у різних дозах і сполученнях, під різні с/г культури), дали можливість
зробити такі висновки:
– спільне внесення середніх доз гною (18–20 т/га) з фосфоритним борошном є раціональним заходом, оскільки прибавки
врожаю, як правило, вищі, ніж прибавки врожаю від кожного
добрива окремо, а у низці випадків навіть вищі суми прибавок;
– дія фосфоритного борошна і гною у другій ротації сівообігу
підвищується (як при їхньому спільному застосуванні, так і окремо);
– більш висока ефективність компостування фосфоритного
борошна з гноєм у порівнянні зі звичайним змішуванням обох
добрив перед їхнім внесенням у ґрунт має більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких добриво вносилося навесні.
Отже, з розрахунку на одну корову, яка виробляє 15 тонн
гною на рік, потреба у фосфоритному борошні становить
600–900 кг. При цьому ми додатково отримуємо 60 кг азоту
(збережених від випаровування) і до 220 кг фосфору у доступній для рослин формі, витративши на це всього до 3 000 грн!
За основу взято фосфоритне борошно з хімічним складом: Р — 24%, Са — 40%, S — 2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn — до 4%.

ГРАНФОСКА™
P-K-Ca-S-Mg-B-Zn-Mo-Mn-Si

КАЛІЙМАГ-АГРО™
та інші
мінеральні
добрива
АПК «БЕСТА»

Тел. (097) 050-62-86,
(050) 109-12-30,
(044) 332-66-98
office@besta.com.ua

K-Mg-Ca-S-Na-Si-Zn

Сульфат магнію

гранульований та кристалічний

TARNOGRAN (PK та NPK)
СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА
www.besta.com.ua

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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– плодоовощной коворкинг
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Ежедневно участники плодоовощного рынка сталкиваются с рядом проблем, связанных
с приобретением и реализацией выращенной продукции. Для успешного проведения сделок
нередко приходится искать удобные площадки, необходимый ассортимент и способ связаться с продавцом. Еще одна «напасть» - это перекупщики, которые стремятся максимально заработать на перепродаже овощей и фруктов.
Всех этих «зайцев» можно убить одним выстрелом и это - мобильное приложение PROD.
Специализированная разработка для плодоовощного сектора. В самом общем понятии, это
работа с базой объявлений, актуальными ценами, реальными продавцами и покупателями.

ний. PROD является узкоспециализированной площадкой, поэтому экономит Ваше время и предлагает
только профильные продукты.

Функционал
для производителя
Выгодно и быстро реализовать
плодоовощную продукцию можно посредством приложения PROD. Алгоритм работы предельно прост:
• Вы создаете профильное
объявление, в котором указываете
название товара, прикрепляете фото,
необходимое описание и свои контакты.
• Количество объявлений от
одного пользователя неограниченно.
• Желающие выделиться, могут заказать брендирование своих
объявлений, чтобы обеспечить себе
высокую узнаваемость.
• Через личный кабинет можно мониторить статистику просмотров своих объявлений.

Максимально прозрачно

фрукты Вы хотите приобрести и получите список активных объявлений с
актуальными ценами.
• Связаться напрямую с продавцом можно с помощью одной
кнопки, тоже в рамках приложения.

Без третьих лиц
и лишних товаров

Как уже говорилось выше, рабоВсе, что Вам остается сделать ту в приложении RPOD ведут продавдальше, это немного подождать, пока цы и покупатели фруктов/овощей.
желающие приобрести Вашу продук- Исключается наличие перекупщиков,
цию выйдут на связь.
которые действуют по своему золотому правилу – «купить дешевле, проPROD для покупателя
дать дороже». Таким образом, от
Через приложение также можно сделки выигрывают обе стороны.
приобрести овощи или фрукты.
В приложении нет лишних товаров.
До недавних пор купить подоб• Вашему вниманию представную
продукцию
можно было только
лен удобный поиск по существующим
на общих досках объявлений. Прихов базе объявлениям.
• Просто напишите в поиско- дилось долго искать нужный товар
вой строке, какие именно овощи или среди изобилия лишних предложе-
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Еще одним важным преимуществом является обеспечение «прозрачности рынка». Все пользователи PROD
могут просматривать цены на плодоовощную продукцию в любом регионе
страны. В то время как современная
ценовая политика сегмента формируется на масштабных оптовых рынках, в
рамках PROD цену определяет не тенденция, а Вы сами.
Мобильное приложение PROD
разработано благодаря поддержке
американского народа, предоставленной через проект Агентства США
по
международному
развитию
(USAID) «Поддержка аграрного и
сельского развития».
Ищите нас в App Store и Google
Play Marker по слову PROD. Помимо
этого, Вас ждет много интересных
новостей и практических советов на
наших страницах в социальных сетях: www.facebook.com/ua.prod/, www.
instagram.com/prod_ua.
Подробности по тел.
+38 (098)777-68-68

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ПРИЛИПАТЕЛЬ «Добрый Хозяин»®
Универсальный биологический плёнкообразующий препарат на основе
полисахаридов. Обладает пролонгирующим действием.

Назначение и эффект от применения:

 Повышает эффективность химпрепаратов и биопрепаратов (пролонгатор).
 Обеспечивает равномерное смачивание листовой пластины.
 За счет высокой клеящей способности обеспечивает надежное
и длительное закрепление раствора на любой поверхности
(листья, семена, корни, клубни).
 Образует мелкопористую защитную эластичную пленку, которая создаёт
микроклимат внутри листа и плода, предохраняя его от высыхания
и солнечных ожогов, при этом не замедляет процесс проникновения
газов к растению в процессе фотосинтеза.
 Естественным путем (являясь композицией из полисахаридов) способствует
повышению содержания сахаров в плодах и клеточном соке растений.
 Повышает засухоустойчивость растений, а также их устойчивость
к заморозкам и стрессу.
 Хорошо растворяется в воде; жесткость и температура воды не влияют
на эффективность работы препарата, что позволяет проводить обработку
растений в температурном диапазоне от +5°С и до +40°С.

За детальной информацией обращайтесь к производителю:
ЧП «Агро-Защита», ООО «Защита-Агро»

Тел./факс: (048) 705-48-10
тел.: (067) 484-03-72, (050) 416-43-33, (097) 012-43-33
www.agro-zahist.com.ua • e-mail: agro_odessa@ukr.net
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Потрібен фосфор та калій - застосовуй «Антистрес»
Для України стабільне підвищення виробництва продукції сільського господарства та зниження залежності урожайності від несприятливих
кліматичних умов, особливо в регіонах ризикового землеробства, є досить актуальним питанням.
Для вирішення проблеми продуктивності та стійкості рослин до несприятливих
умов навколишнього середовища
було створено препарат «Антистрес»,, який, крім адаптогенних властивостей, виконує і
функцію добрив для підживлення вегетуючих рослин.
Позакореневе підживлення препаратом «Антистрес» є ефективним доповненням до основного внесення
добрив у ґрунт, а також дозволяє
скорегувати розвиток культури у критичні періоди вегетації. Ступінь і швидкість поглинання елементів живлення з
добрив листям і стеблами рослин значно
вища, ніж кореневою системою з ґрунту.
Комплексний плівкоутворюючий регулятор
росту рослин «Антистрес» містить фосфор в доступній формі (P2O5 не менше 31,76%), калій (К2О
не менше 20%), природний біостимулятор (ауксини, гібереліни та цитокініни) та інші важливі для
рослин елементи на полімерній основі, яка є гарним прилипачем, провідником, кріопротектором
та адаптогеном.
Фосфор входить до складу рослинних біл-
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ків, нуклеїнових кислот (РНК + ДНК) і носіїв енергії АТФ, грає велику роль в регулюванні водного
режиму рослинних клітин, прискорює розвиток
рослин та покращує якість продукції.
Найбільша ефективність фосфатів, у порівнянні з іншими елементами живлення, відзначається в степовій зоні в посушливий
період. При позакореневому підживленні РРР «Антистрес» помітно прискорюється пересування фосфору в кореневу
систему, що стимулює її
розвиток: вона сильніше
розгалужується і глибше проникає в ґрунт.
А це, в свою чергу,
сприяє забезпеченню рослин поживними елементами і вологою, що особливо
важливо в посушливі періоди. Фосфор найбільш інтенсивно
використовується рослинами в перші 35
днів їх вегетації. Значна частина фосфору засвоюється вже в період проростання насіння.
Калій - основний складовий елемент живлення, що підвищує врожайність. Він позитивно
впливає на стійкість рослин до посухи і грибкових
захворювань, дозволяє рослинам більш економно
і продуктивно використовувати воду, бере участь
у вуглеводному і білковому обмінах та в діяльності
ферментів. Достатнє калійне живлення покращує

A1

якість продукції (збільшує вміст вуглеводів - цукру,
крохмалю, жиру).
«Антистрес» використовується на зернових, олійних, бобових, овочевих культурах та цукрових буряках для інкрустації насіння та позакореневих підживлень протягом вегетації.
Потрапивши в клітину, препарат швидко
включається у фізіологічні процеси, синтез білків і
вуглеводів, активує процеси формування площі
листового апарату, збільшуючи продуктивність
фотосинтезу, тим самим підвищує врожайність та
стійкість рослин до кліматичних умов.
Препарат зберігає пролонговану дію на весь
період вегетації, підвищує імунітет і стійкість
до захворювань, не потребує додаткових
витрат на обробку, бо використовується
в бакових сумішах. «Антистрес» підвищує продуктивність рослин, а приріст врожаю становить 2,5-4 ц/га.
Якщо Ви зацікавлені у використанні нашого препарату, будемо раді
взаємовигідній співпраці. Більш докладно про препарат можно прочитати на
сайті: www.imptorgservis.uaprоm.net
Ми продовжуємо активно проводити
роботу по розширенню партнерської мережі
у всіх містах України, і запрошуємо Вас до
співпраці в якості регіонального дилера.

ПП «ВКФ «Імпторгсервіс»

(067) 633-97-87, (067) 633-62-88
imptorgservis@ukr.net
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Система захисту озимого ячменю
за умов вегетації 2017-2018 року

Бабаянц О.В., доктор біологічних наук,
с.н.с., завідуюча відділом фітопатології
та ентомології, журналіст

Кожна польова культура потребує системи
захисту від шкідливих організмів – бур’янів,
збудників хвороб, шкідників.
Для ячменю щорічні ризики визначено у межах
розвитку листкових плямистостей – темно-бурої,
смугастої та сітчастої. Інші хвороби, а саме сажкові, обмежуються генетичним захистом сортів і не
матимуть суттєвого значення. Вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) цього сезону теж не має
широкого розповсюдження. Борошниста роса також не є проблемою. Стосовно плямистостей,
необхідно не допустити щонайменшого розвитку хвороб. Адже збудники, так звані гельмінтоспоріози – факультативні паразити, що виключає можливість генетичного захисту. Цього року
розвиток хвороб передбачається досить суттєвий,
починаючи з зараження кореневої та прикореневої
частини рослин та продовжуючи розвитком листкових плямистостей з наступним ураженням колосу та зерна. Уникнути розвитку темно-бурого гельмінтоспоріозу можливо превентивною фунгіцидною
обробкою рослин ще з осені, за появи 3-5 листочків та навесні у фазу ВВСН 31-32 (трубкування).
Якщо осінні обробки не було проведено, вкрай необхідно навесні застосувати фунгіциди двічі: перший раз у фазу ВВСН 31-32 (трубкування), другий
– ВВСН 35-37 (поява передпрапорцевого листка).
Саме ці дві обробки забезпечують надійний захист.
Серед фунгіцидів найбільш надійними є препарати
з діючою речовиною пропіконазол, епоксиконазол,
тебуконазол, флутріафол, прохлораз та їх комбінації. Традиційно пропонуємо високоефективні фунгіциди: Авіатор Хпро (0,4 + 0,4 л/га), Аканто Плюс
(0.7 л/га), Адексар СЕ Плюс (0.8 л/га), Імпакт Т (0.7
л/га), Скайвей Хпро (1.25 л/га), Старпро (0.5 л/га),
Евіто Т (0.5 л/га), Вареон (0.8 л/га) тощо. Вважаю
за необхідне нагадати, що ігнорування фунгіцидного захисту проти темно-бурого гельмінтоспоріозу призведе до 30-70% недобору врожаю, проти
смугастої плямистості листя – до 50-70% та проти
сітчастої плямистості – у межах 20-30%. Залежно
від погодних умов у період останніх етапів вегетації озимого ячменю, потрібно також слідкувати за
появою доволі небезпечного патогена культури –
збудника ринхоспоріозу. Хвороба може призвести
до недобору 25-40% врожаю, головним чином за
рахунок щуплості зерна (ринхоспоріум впливає
саме на цей показник). За дотримання технологічних регламентів щодо фунгіцидного захисту, рин-
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хоспоріоз не є небезпечним.
У фазу колосіння є небезпека появи ячмінної
мінуючої мухи. Самки сумарно можуть відкласти
до 70 яєць на рослину. Розвиток яйця йде 5-6 діб.
Личинка, що вилупилася, прогризає шкірку листа
та мінує листовий м’якуш. Пошкодження, особливо
за умов екстремальної посухи або високого зволоження, можуть бути значними. Необхідно запастися інсектицидом контактної дії з фумігантним
ефектом для негайної обробки проти шкідливої
комахи.
Протягом вегетації озимого ячменю, доцільно
застосувати мікроелементи та ростові речовини.
Норми та час використання необхідно відпрацьовувати індивідуально, звертаючись до фахівців по
допомогу.
Стосовно використання гербіцидів на озимому
ячмені є певні правила. По-перше, для ефективного гербіцидного захисту проводиться попереднє
обстеження посівів з метою встановлення видового різноманіття бур’яну. Лише після цього відпрацьовують тактику обробітку. Час обробки – з осені
для озимого ячменю за появи 3-5 листків культури.
Повторно – навесні, якщо буде необхідність, до
фази ВВСН 35.
Надважливе питання – комбінації пестицидів у
бакових сумішах. Змішування можливе лише за
мети зменшення витрат на внесення. Все інше це є
проти: несумісність препаратів за рівнем рН, за
діючими речовинами, що може призвести до негативного результату у вигляді фітотоксичної дії на
рослину, загальмувати ріст, спричинити деформацію органів. Якщо агроном приймає рішення змішувати добрива, гербіциди, інсектициди, фунгіци-

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

З більш детальними матеріалами нашого постійного автора
О.В. Бабаянц та інших авторів можна ознайомитися на сторінках журналу «AgroONE».

Підписуйтесь на спеціалізований журнал «AgroONE»!
Ви можете оформити підписку, сплативши необхідну кількість номерів за рахунком. Після оплати обов’язково
напишіть нам на пошту або зателефонуйте до редакції за телефонами, вказаними в рахунку. Ваші дані: ПІБ
або організація, адреса і період підписки вносяться до реєстру нашої служби доставки. Журнал буде надсилатися на зазначену адресу. Підписка через редакцію гарантує доставку журналу персонально в конверті.

Подписка на комплект — журнал «AgroONE» и газета «АГРО1»:

311,00
622,00
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приятливими. Для комбінацій препаратів необхідО.В.Бабаянц, (050) 316-68-99

“Агро1”, №6 (29), июнь 2018 г.

семена, СЗР, удобрения

A1

Добрива «АГРІТЕКНО»:
соя віддячить щедрим врожаєм!
В процесі спілкування з багатьма фермерами можна виділити три найпопулярніші технології по вирощуванню сої, які відрізняються між собою в першу чергу обробкою грунту
та використанням чи не використанням мінеральних добрив.

Лінійка препаратів Агрітекно
Фертілізантес налічує дуже багато
препаратів для різних культур. Для
сої ми ще рекомендуємо препарат
Фертігрейн Фоліар, до складу якого
входять: амінокислоти - загальний
вміст 10.0 %, вільні L-амінокислоти
(8.0%), азот (N) 5.0 %; загальний
вміст органічних матеріалів - 40.0 %,
цинк (Zn) 0.75%, марганець (Mn)
0.50%, бор (B) 0.10%, залізо (Fe)
0.10%, мідь (Cu) 0.10%, молібден
(Mo) 0.02%, кобальт (Co) 0.01%.
Фертігрейн Фоліар:
- Покращує вегетативний розвиток.
- Збільшує коефіцієнт продуктивного кущіння.
- Збільшує стійкість і здатність
до відновлення після стресів.
- Нейтралізує негативну дію
гербіцидів на культуру.
- Підвищує ефективність гербіцидних і фунгіцидних обробок.
- Підвищує кількість і якість
врожаю.
Фертігрейн Фоліар прискорює
процес обміну речовин, який так необхідний в процесі вегетації рослини, забезпечує високі показники
кількості і якості врожаю.
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За способом обробітку грунту
можна виділити три способи:
- Посів «по нулю», в основному в
двохпільній сівозміні соя-кукурудза.
- Дисковка.
- Оранка - глибоке рифлення.
За основним підживленням:
- Без використання мінеральних
добрив (також спостерігається в основному в двохпільній сівозміні
соя-кукурудза).
- Внесення сульфату амонію, або
сульфату магнію по листу через обприскувач (приблизно 100 кг/га).
- Комплексне підживлення в процесі вегетації перед посівом, або разом приблизно 100 кг/га.
Якщо розглядати технології по
системі захисту, то у всіх вони приблизно однакові - за діючою речовиною. Різняться вони лише тим, що дехто використовує генерики, а дехто
користується оригінальними препаратами.
За нашими спостереженнями,
мікродобрива у технології по сої використовує менше 50% опитаних
фермерів, в основному це молібден у
фазі 2-6 справжніх листків та бор у
фазі цвітіння.
На нашу думку існує декілька основних факторів, які впливають на
врожайність сої:
1) Якісне насіння.
2) Якісні бактерії.
3) Терміни виконання всіх технологічних операцій.
4) Кількість опадів та температурні режими у процесі вегетації.
5) Мінімальна кількість стресових факторів у процесі вегетації.
Реально фермер може впливати
на перші три фактри. Звичайно, що на
якісному насінні і бактеріях економити не варто, а потрібно купувати якісне насіння у перевірених постачальників. Стосовно терміну виконання
всіх технологічних операцій, то тут,
для того, щоб оптимізувати процес і
вчасно виконувати всі процеси, все
таки краще дотримуватись принципу
менше, але вчасно. Тобто, сіяти менші площі, щоб легше було забезпечи-

ти дотриманння технологічних умов.
Щодо стресів, то тут можна виділити три основних види:
1. Стрес від різкої зміни погоди.
2. Гербіцидний стрес.
3. Стрес, який рослина переживає в процесі цвітіння, внаслідок
якого відбувається абортація нижніх
стручків.
В цих ситуаціях може допомогти
тільки листкове підживлення.
Для зняття стресу від погодних
умов та гербіцидного стресу рекомендуємо вносити препарат Текамін Макс
(1-2 л/га). Текамін Макс застосовується
в процесі вегетації для активізації
зростання і розвитку культури, відновлення рослин після стресових ситуацій. Текамін Макс не тільки поєднується з іншими важливими компонентами
листової підгодівлі, посилюючи їх дію,
а й доповнює поживні суміші необхідними для рослин амінокислотами, а
також забезпечує у рослині транспорт
мінеральних поживних речовин.
Соя - це така культура, яка цвіте
нерівномірно і у той час, коли нижні
стручки вже дозрівають, верхні яруси
тільки починають цвісти. І в цей період
у культури відбувається процес абортації нижніх стручків, оскільки всі сили
вона віддає на верхні стручки. Для
того, щоб цей процес не відбувався,
рекомендуємо в технологію включати
препарат Текнокель Аміно Са. До його
складу входить СаО (10%), вільні L-амінокислоти (6%) і В (0,2%). Текнокель
Аміно Са містить крім кальцію ще й бор,
який дозволяє рослині краще засвоїти
основний елемент. Кальцій сприяє поліпшенню якості плодів, впливає на дозрівання, знижує ймовірність розтріскування насіння бобових культур.
В цей період рослині дуже необхідні кальцій і бор, які зменшують виділення у культури гормону, який відповідає за старіння, таким чином
можемо мінімізувати процес відкидання нижніх стручків.
ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47
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Парадокс созревания рапса.
Видимые и скрытые потери урожая
В редакцию издания обращаются читатели с просьбой объяснить, как десикация посевов предотвращает потери рапса во время уборки. С разъяснениями по
этому вопросу мы обратились к агротехнологу-консультанту ООО «Південьнасіньсервіс» Иванчуку Н.Д.
Кор.: Николай Дмитриевич, что такое десикация и почему ее следует применять для предуборочной обработки рапса?
Десикация в переводе с английского означает высушивание. Применяя обработку растений десикантом, мы
попросту убиваем его, и погибшее растение высыхает.
Применение десикантов обусловлено биологической особенностью растений рапса, как и других бобовых культур,
раскрывать стручки по мере полного созревания семян.
Если бы все семена растения вызревали одновременно,
то и не было бы необходимости заранее убивать растение задолго до полного вызревания семян. Но парадокс
созревания рапса состоит в том, что вызревание семян в
ярусах стручков происходит неравномерно. Когда в нижней части растения семена уже созревшие, то в среднем
ярусе они лишь начинают созревать, а в верхнем — вовсе
зеленые (см. рисунок 1). От начала вызревания семян в
нижнем ярусе до полного вызревания их в верхнем ярусе
требуется от 3-х до 5 недель. Следовательно, при созревании семян в стручках нижнего яруса они растрескиваются, и семена высыпаются на землю. Это так называемые видимые потери урожая (см. фото 1). Если ожидать
полного вызревания семян, то потери в неблагополучные
погодные условия могут достичь 50% урожая, а в экстремальных - и того больше.

Фото 1

Кор.: А что дает десикация?
Десикацию или дефолиацию выполняют тогда, когда
начинают созревать семена в стручках нижнего яруса
и стручки еще не растрескались, приобретая лимонный
цвет, и при U-образном изгибе не растрескиваются. Это
обычно проводится за 2-3 недели до уборки. При этом
происходит ускоренное высушивание и стручков, и семян.
Усохшие семена не оказывают давления на жесткие за-
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Невызревшие семена
после десикации.

Полностью
вызревшие семена

сохшие половинки стручка, и они не расходятся. Процесс
иссушения растения длится 2-3 недели. Тогда видимые
потери, т.е высыпание семян, минимальные и зависят, в
основном, от настройки уборочной техники.
Кор.: Минимальные потери видимые — это сколько
урожая?
Это, как правило, потери 2-6%.
Кор.: Выходит, что десикация является эффективным
способом предотвращения потерь этой парадоксальной
культуры?
Относительно видимых потерь ее можно считать положительной.
Кор.: Почему Вы неоднократно повторяете «видимые
потери»? Разве бывают какие-то другие?
Бывают, к сожалению, и они куда больше видимых потерь при десикации. Это я называю скрытыми потерями.
То есть потери, которые не видим, но ощущаем. Суть их
состоит в том, что прерывая естественный процесс развития растения на завершающей стадии формирования
урожая, мы заведомо, сознательно его уменьшаем. Интенсивное накопление масла в семенах рапса происходит
в течение последних 4-х недель развития растений. Установлено многими исследования и практическим опытом,
что в этот период на 1 га посева рапса в семенах накапливается по 80-125 кг масла ежедневно, т.е. 1 ц/га в среднем.
Кор.: Вы хотите сказать, что за 4 недели теряется 28 ц
семян с 1 га?
Нет, теряется меньше. Ведь растения умертвляются
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не за 4 недели до предполагаемого полного вызревания,
а за 10-12 дней, то и недобор урожая будет 10-12 ц/га.
Кор.: Но это же большие убытки!
Это не убытки — это упущенная выгода в 10-12 тыс.
грн. Это то, что растения были готовы подарить производителю, а он подарком пренебрег.
Кор.: Выходит, что от десикации больше вреда, чем
пользы. И без десикации плохо, а с десикацией еще
хуже? А выход из этой ситуации есть?
Из всякой ситуации можно найти выход, было бы желание его находить и им воспользоваться. Как справиться с
парадоксом созревания рапса? Представьте, что по мере
созревания семян мы на стручки одеваем колпачки или
стягиваем нитками, что бы они не могли растрескаться.
Тогда вызревание семян будет происходить в перевязанном стручке до того времени, пока все семена не вызреют. Итак, связывая стручки снизу доверху, мы ожидаем,
пока последние семена не вызреют, а потом освобождаем
стручки от ниток. Но поскольку этот способ нереален, то
поиски закончились тем, что нашли рациональный способ удержания стручков от растрескивания: их начали
покрывать специальными веществами, которые, обволакивая стручок, образуют эластичную пленку, препятствующую растрескиванию стручка. Это так называемые
пленкообразователи. Они бывают 2-х видов - синтетические и биологические (природного происхождения). Синтетические пленкообразователи надежно удерживают
стручки от растрескивания, но образуют сплошную пленку, изолирующую органы растения от внешней среды.
Более привлекателен второй вид пленкообразователей
- биологического происхождения. К этому виду относится
биоклей-пленкообразователь Липосам компании «БТУЦентр». Он состоит из натуральных природных полимеров
разного молекулярного веса и при подсыхании на поверхности органов растений (стручков) образуется прозрачная
эластичная микрорешетчатая пленка, которая не изолирует растения от внешней среды. Это позволяет растению дышать, поглощать углекислый газ и синтезировать
углеводы, выделять из стручка лишнюю влагу, наполнять
семена маслом и не препятствовать увеличению объема
семян и стручка. При выполненности семян стручок может незначительно раскрываться, но не до величины, позволяющей семенам высыпаться из стручка (см. фото 2).
Подобными свойствами обладает и пленкообразователь
Нью-Филм-17 компании Miller Chemical Corporation (США)
на основе природного полимера линолина, полученного
из сосновой живицы. Практическое применение этих натуральных пленкообразователей в хозяйствах разных регионов Украины показало их высокую эффективность. Так,
применение Липосама в хозяйствах Одесской, Киевской,
Винницкой и Кировоградской областей в 2013 году позволило дополнительно получить прибавку семян по отношению к урожаю контрольных площадей в пределах 20-40%.
Применение Нью-Филм-17 в 8 областях разных регионах
Украины в 2003-2004 годах позволило увеличить сбор урожая в пределах 14-46% при снижении влажности семян
на 2-11%. Если эти показатели выразить в натуральных
единицах, то от применения Липосама получена прибавка
10,9-15 ц/га, а от Нью-Филм-17 - от 5.6 до 12.2 ц/га.
Кор.: Как широко применяется с\х производителями
обработка посевов рапса пленкообразователями?
К большому сожалению, в единичных случаях.
Кор.: А что мешает им воспользоваться этим резервом повышения урожайности?
По-моему, нет желания, а потому выдумываются всякие трудности. Например, на сильно засоренных площадях необходимо применять десикацию сорняков, а заодно

убиваются и растения рапса.
При этом они низкоклиренсовой техникой топчутся по
полю. Но когда речь заходит
об обработке пленкообразователями, то сразу возникает проблема - повреждение
растений,
наматывание
растений на вращающиеся
механизмы опрыскивателя,
трактора и т.п.
Но на сегодня имеется
много технических решений для устранения этого
недостатка, было бы желание их использовать.
Конечно, наиболее эффекФото 2. Стручок,
тивный способ обработки
обработанный
посевов рапса пленкообрапленкообразователем
зователями - обработка при
помощи вертолетов, но, во-первых, этой техники мало, а
во-вторых, удовольствие дорогое. И все же игра стоит
свеч. Даже с применением дорогой техники, затраты значительно перекрывались бы существующим недобором и
потерями урожая.
Кор.: Благодарю за беседу.
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ

(044) 594-38-83, (066) 155-98-89, (096) 155-89-89
www.btu-center.com
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АБК – как убедительно и зримо
работают агробиотехнологии!
Выбирать технологию на основании фото – не всегда верно, если нет фотосессии с момента первых
всходов. Но выбирать агротехнологию на основании только одной теории – неверно всегда.
Продолжая серию наших публикаций, посвященных Агробиотехнологии АБК, предлагаем Вашему
вниманию актуальную подборку фотографий, которые наглядно иллюстрируют работу наших препаратов.
Объединяя лучшие из лучших препараты и элементы технологии, мы создаем технологии высоких и
качественных урожаев товарной и семенной продукции!
Исследуя каждый препарат по сравнению с аналогами, в композиции подобных и необходимых растению в различные фазы, через несколько лет, из десятков тысяч вариантов, всегда есть возможность
выбрать лучшие из лучших!

1

2

3

Фото 1 - АБК в степях Украины. И очень засушливых! Cлева сорт Катюша - в честь ФХ «Катюша» - с АБК на поливе,
правее - сорт ... не важно какой. Важно, что и без полива, подбирая формулы обработок с АБК – можно
соревноваться на равных с поливными участками.
Фото 2 - разные сорта, но одна технология - подкормка по листу без фунгицидов - с АБК - и инокуляция семян и шансы в степях Украины будут использованы на пользу сортов в полной мере.
Фото 3 - ФХ «Катюша» 24.05.18, подсолнечник с АБК.

4

5

Фото 4, 5 - Ячмень озимый С АБК после подсолнечника в ФХ Катюша
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7

8

9

Фото 6, 7, 8 - Озимый рапс после рапса с АБК в ФХ «Катюша» без полива в Горностаевском районе Херсонской обл.
Фото 9 - «А без меня, и без меня», тут такой пшеницы раньше не бывало. Нет ни полива, ни фунгицидов,
средненький агрофон - АБК с наукой и труд семьи фермеров - 24 мая 2018 г.

Мы предлагаем технологию, обоснованную и проверенную в разных частях света, результативную при
любых капризах погоды. И наш прогноз по поводу распространения вредоносных объектов, к сожалению, всегда
оправдывается. К сожалению – это когда не прислушиваются к нашим рекомендациям и культуры не укрепляют
должным образом. Каждое внесение композиции из 5-8 препаратов АБК – путь к гарантированному урожаю
и высоким прибавкам. Это не реклама и не теория – поля не спрячешь, хотя и не каждый аграрий признается,
почему дожди у всех, но только у него лучшее кущение и большие колоски или корзинки, или стручки, почему у
всех засуха, а у него, опять же, большие корневища, колоски, стручки, корзинки и меньшая абортация.
Не теряйте времени, чтобы не потерять тонны – применяйте АБК.

Автор АБК Притуляк В.П., эксперт – академик Грицаенко З.М. www.agroprofi.info • vpagro51@gmail.com
Тел.: (067) 404-63-99 (097) 386-08-50
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ПРИРОДА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
INDUSTRIAS AGROBIOLÓGICAS, SA-INAGROSA – биотехнологическая компания,
которая родилась в 1975 году от слияния научных концепций классической биохимии
и зарождающихся тогда прогрессивных биотехнологий, в последующем реализуя
этот синтез в продуктах, лекарствах и услугах, интересных тем, кто поддерживает
принцип «нейтральной технологии».

Уважаемые коллеги!
Выражая свое
уважение, рады
возможности
познакомить Вас
с деятельностью
нашей компании,
одного из мировых
лидеров в сфере
биотехнологий.

INAGROSA имеет центральный офис в Мадриде
и производственные мощности в Испании и 32 странах мира.
Мы являемся 100% испанской компанией, специализирующейся
на получении 20-L фундаментальных аминокислот по собственной
оригинальной технологии, благодаря которой мы получаем олигопептиды и биологически активные и стабильные аминокислоты,
проникающие в ядра клеток, действуя как факторы внеклеточной
транскрипции.
Область применения продуктов INAGROSA варьируется от промышленной микробиологии (ферментации) до медицины, включая сельское хозяйство, диетику и косметику, экологические проекты.
Выполняя свои
экологические
обязательства,
INAGROSA
разработала
ряд продуктов
(твердой биомассы)
для регенерации
почв, загрязненных
тяжелыми металлами
или радиоактивными
отходами,
и набор реагентов
для преобразования
всех видов
органических
отходов (из сахара,
молочных продуктов,
шлама из городских
очистных
сооружений)
в биологические
удобрения.
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INAGROSA уделяет особое внимание разработке и производству
продуктов питания для растений http://www.inagrosa.es/productos/
(биостимуляторов и биоудобрений), корректоров нехватки микроэлементов, биологических фунгицидов, культур микроорганизмов
и их комбинаций. Компания также разработала и поставила на рынок диетические продукты для использования человеком с уступкой лицензий фармацевтическим лабораториям.
С момента своего основания компания сохранила приверженность
сохранению окружающей среды. По этой причине все произведенные и разрабатываемые продукты являются экологическими из-за
их состава и рекомендованы для коррекции эффектов фитотоксичности и загрязнения почвы, вызванные всеми видами пестицидов,
гербицидами и т.п., с которыми их можно смешивать с минимальными или уменьшенными дозами для совместного применения.
Компания со времени своего основания находится в сотрудничестве с самыми престижными университетами мира (краткое изложение этих работ с 1984 по 2008 гг. содержится в 170 научных
и технических докладах, которые можно заказать на нашем сайте).
На нашем сайте имеется информация о технологиях и истории их
создания, в соответствии с наиболее важными вехами в указанные годы. После 2008 года в раздел БИБЛИОТЕКА-ПУБЛИКАЦИИ
включены более 30 загружаемых статей, опубликованных в международных журналах по испытаниям, проводимым с продуктами
INAGROSA.

Надеемся, Вам будет
интересно и полезно
открыть для себя
в лице INAGROSA нового
надежного партнера
в достижении Вашей цели!
Наш уполномоченный
представитель в Украине –
Виталий Лифарь.
 +38 (098) 420-18-08
 inagrosa.ua@gmail.com
 www.inagrosa.es
С уважением,
Otilio Fernández Villafañe
Президент INDUSTRIAS
AGROBIOLÓGICAS, S.A.,
INAGROSA
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MonoBor

Bor + Магний

Bor + Гумат Калия

Bor + Молибден

БОРНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ! В=168 г/л
Бор – важнейший элемент питания
растений и источник повышения рентабельности растениеводства.
На бедных по содержанию бора
почвах применение борных удобрений повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 10-20%.
Жидкие борные микроудобрения
«Добрый Хозяин» обеспечивают регулярное питание бором в критические

фазы развития растений, стрессоустойчивость и устойчивость к низким
температурам, а также повышают урожай и улучшают качество продукции.
Бор способствует цветению и лучшему плодообразованию, стимулирует развитие завязи и плодов.
Бор содержится в максимально
возможной концентрации и легко доступной форме для растений.

За детальной информацией обращайтесь к производителю:
ЧП «Агро-Защита», ООО «Защита-Агро»

Тел./факс: (048) 705-48-10
Тел.: (067) 484-03-72, (050) 416-43-33, (097) 012-43-33
www.agro-zahist.com.ua • e-mail: agro_odessa@ukr.net
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интервью

Himel – качество, гарантирующее эффективность
Девиз компании HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG звучит просто: «Это не только годы, которыми мы гордимся».
Весомым и очевидным поводом для гордости является сделанное за это время. Начав работу в далеком 1954 году, маленькое семейное предприятие уверенно вышло на европейский и мировой уровень в области производства кормов,
кормораздаточной техники и систем хранения зерна. И залогом признания потребителей остаются изначальные параметры, заложенные в широкий спектр оборудования
Himel: качество, эффективность и надежность. А выверенный индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет
предоставить наиболее оптимальное и выгодное решение.
В чем заключаются преимущества оборудования Himel для
украинских сельхозпроизводителей – и на чем они базируются – рассказывает представитель компании в странах СНГ
Иван Зайдензал.
- Что обеспечивает поступательное развитие компании ны загрузочной фрезой, нет никакой необходимости в дополнительной технике.
Himel в условиях все более жесткой конкуренции?
Особо подчеркиваю, что мы делаем практически все и
Мы работаем на рынке с 1954 года. Himel – это изначально семейная компания. Как и знаменитая компания можем предоставить заказчику любой необходимый ему ваApple, она создавалась буквально в гараже – а теперь из- риант. Не так давно один из ведущих молочно-товарных
вестна не только в Германии, но и во всей Европе и на других комплексов Украины «Екатеринославский» (Днепропетровконтинентах. Изобретения, уникальные технические реше- ская обл.) приобрел наши кормораздаточные агрегаты на
замену оборудованию одного из известных мировых произния Himel защищены множеством патентов.
Можно сказать, что мы предлагаем не просто то, что водителей – и они очень довольны работой нашей техники.
востребовано рынком, а именно то, что необходимо конкрет- Там в августе 2016-го года также запустили наш комбикорному заказчику. А основные направления нашей деятельно- мовый завод мощностью 5 т/ч, который прекрасно работает.
сти остаются неизменными: оборудование для производства
и переработки кормов, системы хранения зерна и системы
кормления скота. Также мы производим системы содержания скота, в частности, автоматизированные свинокомплексы. Также Himel специализируется на собственной разработке и производстве мобильных установок для производства
отопительных пеллет из соломы и отходов элеваторов.
- Какие современные решения компания Himel предлагает украинским животноводам?
Мы предлагаем всю линейку современных кормораздатчиков для КРС. Они не просто раздают корм, а являются,
по сути дела, мини-заводом на колесах: одновременно измельчают корма, смешивают их в соответствии с рецептом и
выдают уже готовый продукт коровам. Корма подаются в
максимально легкоусвояемом виде, доведенном почти до
пастообразного состояния, и, в то же время, богатым клет- А что компания готова предложить в сфере кормопрочаткой. Эти корма содержат все необходимые ингредиенты
для полноценного питания животных и обеспечения их вы- изводства?
Наша гордость – комбикормовые заводы. Они произвосокой продуктивности.
Мы производим все виды кормораздатчиков: горизон- дят очень качественный корм. Универсальные виды корма
тальные, вертикальные, прицепные, самоходные, с собствен- заложены в программу изначально, но подстраиваем все
ной загрузкой и с помощью дополнительной техники. Разме- под запросы заказчика - под его стадо и конкретные потребры и производительность варьируются от 7 до 35 куб. м. ности. Производительность заводов начинается с 500 кг/ч и
Компания постоянно модернизирует свой модельный ряд, достигает 20-30 т/ч.
Я уже упоминал о комбикормовом заводе на Днепропеделает агрегаты еще более эффективными и удобными в использовании. Например, мы производим самозагружающие- тровщине. Мы также запустили в прошлом году в Кировоградся кормораздатчики, которые являются достаточной редко- ской области своего рода демонстрационный полигон. Это
стью на рынке. У нас же это массовый модельный ряд: довольно небольшой завод – 2,5 т/ч, но здесь можно будет
практически все горизонтальные кормораздатчики оснаще- наглядно ознакомиться, как производить высококачествен-
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ные корма для всех направлений современного животноводства: для птицы, свиного поголовья, КРС, молодняка КРС…
Еще один важный момент. Мы ушли от стандартной линейки мощностей в кормопроизводстве, при которой заказчик должен подстраиваться под производителя. Himel, напротив, выстраивает производство именно под
потребности клиента, обеспечивая необходимые ему
объемы и параметры.
- Какие преимущества могут обеспечить украинским агропроизводителям системы хранения
зерна от Himel?
Хорошее зерно легко испортить в процессе ненадлежащего хранения, что влечет за собой большие убытки. Но
так не должно быть. Зерно – это такой продукт, который в
процессе хранения должен только улучшать свои качества.
Тот же ключевой показатель содержания клейковины возрастает в процессе правильного хранения. И Himel это обеспечивает. Мы производим как отдельные силосы для хранения зерна, так и полностью автоматические элеваторы,
где потребность в обслуживающем персонале минимальна.
ное производство комплектующих, дабы полностью гаранHimel – это всегда очень просто и удобно в эксплуатации.
В плане энергосбережения мы тоже предоставляем тировать высочайшее качество.
Все говорят про разумное соотношение качества и
наиболее оптимальные и экономичные решения, монтируем оборудование под любые виды топлива. Himel оснаща- цены. А Himel это наглядно подтверждает. Наши конкуренты
ет все оборудование самыми экономичными электродвига- – известные мировые производители – реализуют свою продукцию дороже. А мы обеспечиваем исключительное качетелями.
- Оборудование Himel стало синонимом эффективности ство и эффективность своего оборудования за меньшую
цену – за счет минимизации непроизводственных расходов.
и качества. За счет чего они достигаются?
Традиционное немецкое качество обеспечивает высо- Вы платите только за качество и эффективность, которые
кая культура производства. У нас работают высококлассные Вас никогда не подведут.
Иван Зайдензал, +49 664 891 11752 (Viber, Whatsapp)
специалисты. Кроме того, мы сделали ставку на собствен-
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«У ЭТОЙ СЕЯЛКИ ПРОСТО НЕТ КОНКУРЕНТОВ
среди отечественных агрегатов!»
Фермер Игорь Венжега уже три года подряд засевает по 400 гектар
зерновых и сои с помощью сеялки ЗС-4,2, получив прибавку по урожайности в размере 15-20%
Говорят, что все гениальное - просто. Что-то в этом есть, хотя конструкция простая и удобная в работе сеялка ЗС с захватом 4,2 м, которую на рынке Украины представляет компания «Техника Сервис
Украина» еще в 2014 году сходу обратила на себя внимание Игоря
Венжеги. С тех пор Игорь Георгиевич, который работает в Уманском
районе Черкасской области даже не помышляет о других агрегатах
для посева зерновых культур.
- В первую очередь я обратил внимание на качество металла и изготовления сеялки в целом. Кроме того, здесь стоят сошники увеличенного диаметра и сеялка комплектуется системой контроля высева. Катушка высевающего аппарата разделена на две части таким образом,
что можно одинаково качественно сеять и зерновые, и мелкосемянные
культуры. В итоге я стал три или четыре года назад первым владельцем
ЗС-4,2 и нисколько не жалею об этом - у этой сеялки просто нет конкурентов среди отечественных агрегатов, - рассказывает Игорь Венжега.

Сеялка зерновая ЗС-4,2

Механическая, прицепная
сеялка для пропашных культур

A1

В хозяйстве агрегат работает в паре с МТЗ-892. Для своих размеров сеялка может похвастать более чем солидным бункером, разделенным на два отсека: в первом - 1000 литров объёма для семян, а во
втором - 750 л - для минеральных удобрений.
- За день в среднем мы спокойно засеваем до 50 гектар. Здесь
давление на каждый сошник достигает 110 кг, а ширина междурядий
составляет 15 см. Хотя ЗС-4,2 рассчитана на традиционную и минимальную обработку почвы, она может производить прямой высев в
стерню. Хочу отметить чрезвычайную точность посева. Если мы сеем
каждый рядок пшеницы в количестве 75 единиц на 1 погонный метр, то
между каждым зернышком аккуратно размещается гранула селитры
или другого удобрения. В результате получаем ровные дружные всходы, - объясняет Игорь Георгиевич.
- Как я говорил, эта сеялка обеспечивает несравнимое качество
посева на скорости от 8 до 10 км/час в зависимости от рельефа и состояния почвы. Это же относится и к внесению удобрений. Выставили, например, норму 95 кг/га, и она неуклонно соблюдается. Я не видел такого ни у какого другого агрегата, с которыми работал раньше, - отмечает
фермер.
- Финальная урожайность, разумеется, зависит не только от сеялки, но и от многих других факторов, - резонно отмечает Игорь Венжега,
- однако могу примерно сказать, что результат по урожайности на поле,
посеянном ЗС-4,2 при прочих равных условиях на 15-20% по сравнению с предыдущими сеялками достаточно известных отечественных
производителей.
По словам фермера, несмотря на то, что агрегат отработал на площади не менее 1000 гектар, на протяжении этого периода не было
зафиксировано ни одной мало-мальски серьёзной поломки. В то же
время любые технические вопросы решались со стороны дилера компании «Техника Сервис Украина» на протяжении нескольких часов,
максимум суток.

«Техника Сервис Украина» +38 (0522) 35-79-16, (050) 457-57-05, (098) 838-01-83. Тел/факс: (0522) 27-72-10
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ВК Технополь

СІЛЬГОСПТЕХНІКА

Культиватори серії АК

від виробника

4; 6; 8,5; 9,7; 11,6
Зчіпки БГ-14 і ЗПБ-14

БГ-14

БРН-6, БРП-9
ЗПБ-14

Подрібнювач ПТ-6

Потужність трактора - не менше 80 л.с.

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99

сації
мпен жету
о
к
25% ржбюд
з де

Робоча ширина захвату - 6 м

E-mail: technopol.sergiy@gmail.com
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СІЄМО КРАЩЕ!!!

A1

З СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ «RECORD»
(частина перша)

Враховуючи зростаючу вартість
насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні
розробки і технології, у т.ч. системи
контролю висіву.
Чи потрібна система?
Якою вона має бути?
На ці питання ми шукали відповідь.
- Раніше доводилося зупинятися і
перевіряти роботу сівалки в кінці поля
шляхом просипання зерна через сошники. Це забирає час, сили, а головне не виявляє часткового забивання насіннєпроводів і зменшення норми
висіву. Особливо часто сошники сівалки GASPARDO CORONA засмічувалися при сівбі ячменю, - розповідає Андрій Ярославович Великий, керуючий
ТОВ «Вам Агро» (Львівська обл.).

Аналогічні проблеми виникають і в інших господарствах!
За словами керівника ФГ «Деметра К» Юрія Миколайовича Крохмаля
(Миколаївська обл.), засмічення сошників при сівбі і зернових, і просапних
культур є серйозною проблемою, про
наслідки якої дізнаєшся вже після отримання сходів.
- Гарним рішенням стало обладнання наших сівалок (просапної SPM-8
і зернової SZM NIKA-4М) сучасними
вітчизняними системами контролю
висіву СКВ «RECORD». Під час роботи, отримуючи інформацію про поточний стан висіву, швидко виявляємо проблему і усуваємо її, – пояснює
Юрій Миколайович.
СКВ «RECORD» розроблена в
Україні - херсонським підприємством
ТОВ «Трак». Компанія пропонує системи контролю висіву для просапних і
для зернових сівалок вітчизняних та
іноземних виробників.

Відділ сервісу:
(098) 000-10-67, (050) 390-10-50
service@seeding.com.ua
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Як саме працюють системи:
СКВ «RECORD» НА ЗЕРНОВИХ
СІВАЛКАХ контролює інтенсивність
потоку висіву по кожному насіннєпроводу й при відхиленні (на 10-15%) виводить на екран аварійне повідомлення.
Крім того, відображається засіяна площа; йде контроль: числа обертів вентилятора, швидкості агрегату, рівня насіння і добрив в бункерах.
- Скажімо так, іноземні системи,
що присутні на ринку, коштують приблизно в 3-4 рази дорожче. До того ж,
вони не забезпечують достатню якість
контролю висіву і функціонал, доступний в СКВ «RECORD». Ми часто
висіваємо досить велику норму насіння зернових (до 340 кг/га), що призводить до забивання насіннєпроводів, і
«RECORD» справляється на відмінно,
– стверджує Андрій Ярославович з ТОВ
«Вам Агро».
СКВ «RECORD» НА ПРОСАПНИХ
СІВАЛКАХ, крім спрощеного режиму «сіє чи не сіє», має цілий набір
важливих функцій:
- відображення поточної «норми
висіву» в перерахунку на погонний
метр і на гектар;
- визначення «двійників» і «пропусків»;
- підрахунок кількості висіяних насінин поштучно по кожній секції і сівалці в цілому;
- вимір засіяної площі;
- розподіл насіння по кожному ряду
(відстань між насінинами);
- швидкість роботи посівного агрегату;
- збереження даних роботи у
пам’яті системи.

м. Херсон,
Бериславське шосе, 2-В

www.seeding.com.ua

Датчик висіву контролює всю зону
прольоту, не створюючи перешкод для
насіння. Оптичні елементи датчика рахують тільки насіння, пропускаючи
сторонні часточки землі, піску і т.п. за
розміром менші, ніж насінина, завдяки
застосуванню змінюваної «чутливості» датчиків висіву. Управління системою відбувається натисканням символів на сенсорному 7-ми дюймовому
екрані в міцному металевому корпусі.
Керівник ФГ «Тєтєрєв» (Запорізька
обл.) Віктор Віталійович Тєтєрєв більше
10 років використовував різні системи
контролю висіву. Однак, серед них він
в кращу сторону виділяє розробку ТОВ
«Трак» – СКВ «RECORD».
- Тут все продумано і доступно для
механізатора. Великий екран, на якому
видно, як сіє сівалка - система контролю відразу ж вказує на відхилення від
встановлених параметрів висіву. Мені
не потрібно перебувати поруч і контролювати роботу механізатора. Як керівник, я повністю спокійний і в будь-який
момент можу перевірити показники
якості посіву, збережені в пам’яті системи (10 полів до 500 га кожне). Тому
системами «RECORD» я самостійно
обладнав сівалки: GASPARDO SP 8,
SZM NIKA-4М і VEGA-8. Точність і
якість роботи системи контролю
висіву знаходиться на найвищому
рівні, - вважає Віктор Віталійович.
Таким чином, використання
СКВ «RECORD» для якісного посіву
різних культур є одним із чинників
отримання високих врожаїв!
Иван Бойко

Гарантія на СКВ «RECORD» 18 місяців.
Проводиться
післягарантійне обслуговування. Можливий
виїзд в господарство сервісних
фахівців для монтажу, налаштування та навчання персоналу.

Відділ продажу: (098) 000-10-50,
(050) 324-10-50, (0552) 31-61-78
market@seeding.com.ua
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Агрегати передпосівні
АП-3, АП-6

Культиватор паровий-причіпний
КПП-8,2

Борона дискова важка
БДВ-6,9

Лущильники дискові
ЛДГ-5М, ЛДГ-10М, ЛДГ-15М

Борона дискова важка
БДВ-4,2-01

Зчіпки гідрофіковані
СГП-12, СГП-21

Плуг оборотний навісний
ПОН-5П

Коток подрібнювач
КЗК-6-04

Причіпи тракторні
ПТС-4.5, ПТС-7

Котки зубчато-кільчаті
КЗК-6, 6-01, 6-02, 6-03, 6-04, 6-05
9.2, 9.2-01, 10, 12,5

Напівпричіпи тракторні
НТС-10, НТС-5, НТС-5-01,
НТС-5,02, НТС-10-01, НТС-12,
НТС-20

Завантажувачі сівалок
ЗС-30М
(Зіл, Газон)

Кормороздатчик
КРК-11

Агрегати для перевезення води
АПВ-3, АПВ-6, АПВ-10

Повний перелік техніки та додаткову інформацію шукайте на сайті:
www.fermmash.com
ПрАТ «Уманьферммаш»
м.Умань, вул. Енергетична, 21, тел. (04744) 4-83-89, 4-83-81
E-mail: ufmmarket@ukr.net www.fermmash.com
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ТЕХНІКА від ВИРОБНИКА

ПФ Степаненко і К

ПФ Степаненко і К – висококваліфікований персонал, сучасне обладнання, передові технології виробництва, європейські
комплектуючі – дають нам можливість виготовляти надійну техніку високої якості.
СТЕП-АГРО пропонує широкий модельний ряд грунтообробної техніки здатної забезпечити виконання поставлених
завдань та досягнення високих цілей в будь-яких умовах. Асортимент техніки представлений від найменших агрегатів для
малих робіт, до широкозахватних машин, здатних виконувати об'ємні роботи всіх форматів. Техніка виготовляється як в
стандартній комплектації, так і з можливістю вибору додаткових опцій. При виготовленні техніки наше підприємство враховує і індивідуальні побажання замовника.

Запрошуємо відвідати наш виставковий стенд на АГРО-2018

+38 (067) 897-17-55
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 100
+38 (050) 448-33-92
www.stepanenkoicom.com
+38 (04563) 9-11-52
e-mail: agroexpo@ukr.net
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полосної обробки
Strip-Till технологія
грунту від Mzuri Pro-Till
Компанія Mzuri є розробником і виробником інноваційної техніки, що працює за технологією Strip-Till.
Ця техніка дозволяє висівати як зернові, так і просапні культури. Ця особливість дає можливість фермерським господарствам будь-якого рівня зробити сівалку
основною, зменшити використання, або взагалі не використовувати інших агрегатів для обробітку грунту.
Це робить Mzuri незамінним помічником кожного фермера, дозволяючи одночасно виконувати 3 важливих
операцій, а саме:
- обробку грунту,
- внесення добрив
- висів насіння
Все за один прохід (одне проходження) поля.
До того ж, ці операції виконуються по непідготовленому полю, безпосередньо по стерні попередника, витрачаючи всього-навсього 16 л палива на 1 га.
Посівні комплекси Mzuri - це не просто ще один вид
агрегатів для Strip-Till - це зовсім інший, революційний
підхід до землеробства і господарювання в цілому.

А Ви готові до революції в своєму господарстві?
Б.Т.А. Групп ТОВ «НЕТКОМ»
Моб.: +38 (067) 574-65-45, факс: +38 (099) 201-40-58
e-mail: service@mzuri.in.ua

ТОВ НВА Перлина Поділля
Тел.: (067) 382-11-33, (067) 382-80-44
e-mail: ivp_agroservis@ukr.net

Продаж. Сервіс. Запчастини
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Как полиуретановая футеровка сбережет зерно
и элеваторное оборудование
Износ элеваторного оборудования, просыпание зерна, простои, потери
зерна и, в конечном итоге, убытки – это проблемы, с которыми сталкиваются
зерноперерабатывающие предприятия из-за абразивности зерна. Решением
является полиуретановая футеровка. Футеровка (нем. Futter – подкладка,
подбой) – это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей
от повреждений. Благодаря этому решаются проблемы с дроблением зерна,
износом оборудования, пылеобразованием и искрообразованием, налипанием
зерновой массы, простоями и в конечном итоге – убытками.
Наши специалисты разработали различные методы футеровок,
которые применяются в зависимости от эксплуатационных
условий и задач:
коммерческий директор
НПП «Форполимер»
Ткаченко Л.В.

П

олиуретан – лучший материал для футеровки
элеваторного оборудования. И вот уже более
8 лет специалисты Научно-производственного
предприятия «Форполимер» работают в тесном сотрудничестве с зерноперерабатывающими предприятиями. Еще только начиная свою работу, в 2009-2010
годах мы установили полиуретановые футеровки в самых проблемных местах на ряде элеваторов Украины
и России. На одном из них уже пройдено около 2 млн
тонн кукурузы – и футеровка остается в рабочем состоянии. До сих пор ни один из элеваторов не вернул
установленные образцы, они все успешно работают.
Благодаря полиуретановой футеровке, сократилось
количество травмированного и поврежденного зерна,
значительно уменьшилось количество пыли, снизился
шум в производственных помещениях и увеличился
срок службы оборудования.
А если посчитать деньги, то сокращение боя зерна
на 2-5% дает очень ощутимые результаты. Например,
для 100-тысячного элеватора сокращение боя зерна
на 2% составляет 2000 т зерна, что в денежном выражении составляет около 10 млн грн.
Есть несколько тонкостей, влияющих на эксплуатационные свойства полиуретановой футеровки. Это качество самого полиуретана, правильно подобранная
толщина полиуретанового слоя, правильно выбранный
способ футеровки и правильно установленное и смонтированное оборудование.

• футеровка готовыми полиуретановыми вставками;
• футеровка путем наклеивания полиуретановых листов различной
толщины и габаритных размеров на изнашиваемую поверхность
оборудования;
• футеровка методом заливки горячего полиуретана;
• футеровка полиуретановыми листами, армированными стальной
полосой или стальной сеткой;
• футеровка поверхностей стальными листами, покрытыми полиуретаном со специальными креплениями;
• комбинированные методы футеровки.
Для более надежной фиксации полиуретановых листов мы предлагаем
футерованные полиуретаном крепления и специальные клеи.
Как правильно выбрать полиуретан? Существует несколько способов выбрать хороший материал, самый простой способ – механический: просто попробуйте материал поцарапать. На качественном
полиуретане следа не останется, а на дешевых образцах может сойти
даже стружка.
Износостойкость полиуретана зависит и от его твердости. Чем тверже
полиуретан, тем меньше его износостойкость, и наоборот. Для прямых участков лучше ставить более жесткий полиуретан с показателем
твердости 90 единиц. Он не будет тормозить движение зерна. А на поворотных участках нужно ставить полиуретан мягче. Удар зерна будет
гаситься и участки будут меньше стираться. Такие сложные участки
мы рекомендуем футеровать большим слоем полиуретана: сектора,
гасители скорости, переходы идут с толщиной 4,0 мм и более, прямые трубы футеруются полиуретаном толщиной от 3,5 мм. Толщина
футеровочного слоя полиуретана зависит от производительности перевалки зерна, чем производительность больше, тем рекомендуется
больший слой полиуретана.
Полиуретановая футеровка –
это очень эффективный способ
защиты зерна от травмирования,
а элеваторного оборудования –
от износа. И это гарантированный
источник дополнительного
дохода. Будем рады
конструктивному диалогу!

Якщо у Вас виникли які-небудь питання, дзвоніть нам за телефонами: (098) 793–93–15, (066) 045–98–88.
www.forpolimer.com.ua
З найкращими побажаннями, Комерційний директор ТОВ НВП «ФОРПОЛIМЕР» Ткаченко Лариса Володимирівна
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РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
(«ПРОПИСКА») В УКРАИНЕ

Вопросы, касающиеся «прописки»
(как «прописать», «как выписать»),
как правило возникают при совершении сделок с частной недвижимостью,
получением каких-либо справок, государственных услуг, льгот и прочее.
Термин «прописка» пришел в
Украину как наследие от Советского
союза. Так называли проставление
штампа в паспорте о месте жительства человека.
В Украинском законодательстве
такой термин как «прописка» отсутствует, а подтверждение места жительства называется – регистрация
места проживания или пребывания.
Чем отличается место пребывания от места проживания?
Согласно Закону Украины «О свободе передвижения и свободном
выборе места проживания в Украине», местом пребывания называется
территория административно-территориальной единицы (города, села),
где человек проживает сроком менее
шести месяцев в год, соответственно, если человек проживает по этому
месту более шести месяцев – это уже
называется не пребыванием, а проживанием.
Этот же Закон дает определение
места проживания – это жилище, расположенное на территории административно-территориальной единицы,
в котором человек проживает, а также специализированные социальные
учреждения, заведения социального
обслуживания и социальной защиты,
воинские части.
С 2016 года были расширены
полномочия органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг, в
результате чего был изменен порядок
регистрации места проживания/пребывания.
Если до 2016 года для регистрации места жительства или снятия
такой регистрации нужно было обращаться к паспортисту или в паспортный стол, то согласно новому порядку, для этого необходимо обратиться
в сельский, поселковый, городской
совет или к сельскому председателю, если сельский совет не создавал-

ся. Если при местном совете создан
центр предоставления административных услуг (на украинском языке
«ЦНАП» – центр надання адміністративних послуг), то обращаться необходимо в этот центр.
Также следует отметить, что законодательством
предусмотрена
возможность регистрации места проживания с одновременным снятием с
предыдущего места проживания, то
есть, не нужно, как раньше, сначала
«выписываться» в одном месте, а затем «прописываться» в другом.
Необходимо по месту регистрации места проживания (новой «прописки») подать одновременно два
заявления (одно – на снятие с регистрации места проживания, другое
– на регистрацию места проживания).
Перечень, необходимых для регистрации места проживания/пребывания или снятия с такой регистрации,
документов определен Правилами регистрации места проживания,
утвержденных Постановлением Кабинета министров Украины №207 от
02.03.2016 года.
К таким документам относятся:
- заявление о регистрации места
проживания (при необходимости и
заявление о снятии с регистрации места проживания) установленной формы, которое выдается органом, который проводит такую регистрацию,
(также эту форму заявления можно
распечатать с сайта Верховного Совета Украины по адресу: http://zakon5.
rada.gov.ua/ laws/show/ 207-2016%D0%BF#n163);
- паспорт (если ребенку нет 16 лет,
подается свидетельство о рождении,
но необходимо учитывать, что это
требование согласно Правилам в редакции от 02.09.2017 года). Законом
Украины «О едином государственном демографическом реестре и
документах, которые подтверждают
гражданство Украины, удостоверяют
личность или ее специальный статус»
в редакции от 01.01.2018 года, обязательство получить паспорт у гражданина Украины возникает в 14 лет;
- квитанция об оплате административного сбора (в случае регистрации

места проживания с одновременным
снятием с регистрации с предыдущего места проживания административный сбор взимается один раз).
- документы, подтверждающие
право на проживание в жилище (ордер, документ, подтверждающий право собственности на это недвижимое
имущество, решение суда, которое
вступило в законную силу, договор
аренды). При отсутствии таких документов, регистрация места проживания осуществляется с согласия собственника этого жилища.
Отдельно следует отметить порядок снятия с регистрации места проживания, собственником жилища без
присутствия «прописанного» лица.
Часто так бывает, что человек давно не проживает по месту регистрации, но собственник не может без
его присутствия «выписать» его, что
соответственно лишает собственника
каких-то прав (распорядиться своим
имуществом, получить государственные льготы и т.д.).
В соответствии с Гражданским кодексом Украины член семьи собственника жилища, который не проживает
в этом жилище без уважительных
причин больше года, теряет право
пользования этим жилищем.
Согласно Жилищному кодексу
Украины, признание лица, утратившим право на пользование жилищем,
производится в судебном порядке.
Перед подачей искового заявления в суд, необходимо собрать доказательства не проживания такого
лица больше года по месту «прописки», которые затем приложить к такому заявлению.
И, конечно же, необходимо помнить, что решение суда зависит от
профессионализма лица, составляющего исковое заявление в суд.
Получив решение суда, вступившее в законную силу, собственник
недвижимости обращается в орган
местного самоуправления в порядке,
описанном выше, и без каких-либо
проблем «выписывает» такого человека из своего жилища без его присутствия.
Юрист ООО «СВАРОГ-ВИТА»
Курьян Виктория Валериевна

Юридическая компания “СВАРОГ-ВИТА”
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ. Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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Как высушить зерно
не «высушивая» собственные карманы
Фермеры каждый год сталкиваются с одной и той же
проблемой – как повыгоднее реализовать своё родное
зерно, выращенное нелёгким повседневным трудом.
Есть множество вариантов решения вопроса с выращенным зерном, но самым рациональным является его
обработка собственными усилиями.
Очистка и сушка зерна так же важны, как и его выращивание.
Сушка зерна в его себестоимости занимает самое
важное место. Посудите сами: почти половина всего дохода от произведённого зерна заложена именно в его
сушке. Продать очищенное и высушенное зерно гораздо
выгоднее, чем сырое.
Компания B2B-Agro производит теплогенераторы, которые предназначены для получения горячего воздуха в
процессе сгорания твердого топлива.
Зерносушилка на твердом топливе даст Вам возможность:
- сушить зерно на любом виде твердого топлива;
- быстро запустить Ваш объект;

- получить высокую продуктивность и качество сушки;
- снизить себестоимость сушки.
Альтернатива для сушки зерна – это Зерносушилки с теплогенераторами.
Также подсоединяем к Зерносушилкам наши теплогенераторы, предлагаем зерносушилки под имеющиеся у клиентов теплогенераторы
БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168
тел. +38 (096) 116 99 99,
+38 (095) 116 99 99,
+38 (093) 116 99 99.
E-mail : pk@b2b-agro.com,
http://www.b2b-agro.com

МОДУЛЬНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
ПОЛЕКСДРАЙ это:
экономия топлива;
окупаемость за 2 месяца сушки;
быстрая доставка и монтаж;
корпус из нержавейки;
автоматика
Schneider Electric;
 гарантия 2 года.
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Директор ПСП «Зоряны» Василий Булавка:

A1

«Эта техника мне нравится!»

Расположенное в Кировоградской области хозяйство, площадью 1600 га,
первым в Украине приобрело «быстрый дискатор» OTHO Gascon
Сегодня в хозяйствах приобретают все большую популяр‑
ность агрегаты испанского производителя компании Gascon.
В первую очередь, речь идет о производительных мощных
глубокорыхлителях SS‑3F Gascon. Успешный опыт их исполь‑
зования побуждает отечественных аграриев использовать
другие агрегаты Gascon, и, в первую очередь, легкую дисковую
борону — дискатор OTHO Gascon.
– Испанский глубокорыхлитель работает у нас второй
год. Дело в том, что мы уже лет 15 работаем по минимальной
технологии обработки почвы. Регион у нас засушливый, поэ‑
тому достаточно давно мы поняли, что нужно отказываться от
вспашки. Соответственно, за два года мы провели глубокое
рыхление практически на всех наших полях, — рассказывает
руководитель ПСП «Зоряны» Василий Булавка.
Василий Николаевич акцентирует внимание на том, что
бренд Gascon не относится к числу наиболее раскрученных
производителей техники в Украине. Тем не менее, на выбор
именно этой модели повлияла безукоризненная репутация
продавца — харьковского ЧП «Аста».
– У нас сложились отличные отношения с официальным
дилером Gascon — компанией «Аста». Поэтому, когда они пред‑
ложили нам испытать испанский глубокорыхлитель, мы сразу
же согласились. Агрегат с шириной захвата 2,5 м отработал
уже год, сделав 500–600 га, и за это время мы ни разу не по‑
жалели о том, что его купили. Агрегатируем его с 200-сильным
трактором, производя обработку на глубину до 40 см. Никаких
вопросов — все делает четко, как положено, рабочие органы
в отличном состоянии, — говорит Василий Булавка.
Руководитель ПСП «Зоряны» уверен, что применение
мощного глубокорыхлителя оправдано как в ближайшей, так
и долгосрочной перспективе.
– За 15 лет на наших полях сформировались очень серьез‑
ные уплотнения. Глубокорыхлитель разрушает плужную подо‑
шву, благодаря чему усиливается циркуляция влаги и воздуха
в почве, что благотворно сказывается на жизнедеятельности
биоты. А, следовательно, постепенно повышается плодородие
почвы. Я не могу сказать, что мы получили какую-то ощутимую
прибавку по урожайности благодаря тому, что запустили испан‑
ский глубокорыхлитель. Но сначала собрали урожай на поле,
на котором не проводилось рыхление — и результат оказался
неважным. Вчера зашли на другое поле, где поработал агре‑
гат — и получили более приемлемый результат,— утверждает
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Василий Николаевич.
Разумеется, что когда зашла речь о выборе новой дисковой бороны для минимальной обработки почвы, руководитель хозяйства заинтересовался испанским дискатором
OTHO Gascon.
– Скажу так: агрегат мне сразу понравился, заинтересовав,
в частности тем, что его конструкция предусматривает наличие
зубчатых дисков двух разных диаметров - 510 и 610 мм. Мы
испытали дискатор в поле, и оказалось, что подобное тех‑
ническое решение позволяет получить ровную поверхность
почвы под измельченными растительными остатками, которая
требует в дальнейшем лишь одного прохода предпосевного
агрегата. Мы взяли модель OTHO Gascon с 5-метровым за‑
хватом — с ней также работает трактор мощностью 200 л. с.
Агрегат способен производить поверхностную обработку
стерни на глубину 5-15 см, мы «вымеляем» до 5 см и аккуратно
идем по полю, делая до 30 га на протяжении светового дня.
Горючего на 1 га уходит немного — максимум литров 6. Причем,
хотя дискатор прошел уже более 1000 га, рабочие органы
в полном порядке, — отмечает Василий Булавка.
Руководитель хозяйства отмечает, что дискатор с такой
шириной захвата лучше брать не в навесном, а в прицепном
исполнении.
– Думаю, весной мы будем брать еще одну такую легкую
дисковую борону, и уже прицепную. Она отлично идет не только
по стерне пшеницы, но и, что для нас особенно важно, и по
кукурузе и подсолнечнику, — говорит аграрий.
Отметим, что OTHO Gascon не зря получил название
«быстрой бороны» — ее конструкция позволяет производить
обработку почвы на скорости до 15 км/час. При этом рабочие
органы агрегата оснащены эффективной защитой от повреждений, благодаря установке пружинных амортизаторов,
которые обеспечивают постоянное прижатие дисков к почве
и выдерживают заданную величину заглубления, а также устойчивость к ударным нагрузкам. После прохождения препятствия
диск автоматически возвращается в рабочее положение.
Как видим, дискатор OTHO Gascon — агрегат не только
интересный, но и сделан так, чтобы его владельцы не испытывали ни технических, ни агрономических трудностей во время
эксплуатации. А значит, вовремя выполняли запланированные
полевые операции, строго соблюдая избранную технологию
выращивания урожая.
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ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!

Б

ОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА НА БАЗІ
АВСТРІЙСЬСКОЇ ТЕХНОЛОГІЇЇ ВІД УКРАЇНСЬКОГО
ВИРОБНИКА «АЯКС-АГРО» (КОЛ. «СОПТАЙМ»).

A1

АЯКС-АГРО

Головною особливістю борони
АЯКС-АГРО є особлива
адаптивна конструкція зубів.
Вона дозволяє утворювати
мікровибух при виході з грунту,
завдяки чому борона ефективно
розпушує 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 боронимотиги корисно при вирощуванні
всіх просапних культур, а навесні
— для озимого поля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товщина основної балки (бруса), мм

8

Товщина стійок з накладками, мм

9

Робоча швидкість руху, км/год

15-20

Робоча ширина захвату, м

2/3/6/9/12

Продуктивність, га/зміна

До 100

Вага, кг

1250

Обслуговуючий персонал, чол.

1 (тракторист)

Модель розроблена командою австрійських
інженерів та модернізована українськими
агрономами для ефективної роботи
на нашому ґрунті.
1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС
приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.
Борона АЯКС-АГРО дозволяє працювати
в будь-якій фазі розвитку рослини:
до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см.
Борона робить обробку грунту по міжряддю!
Пошкодження рослин при проході нашої
борони не перевищує 1%, що у 10 разів
менше, ніж від інших знарядь такого типу.

БОРОНА-МОТИГА АЯКС — ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК
У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!
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К

УЛІШ АНАТОЛІЙ САВОВИЧ. ДНІПРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. С. СОФІЇВКА.
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДОБРОБУТ»
1998 РІК ЗАСНУВАННЯ.

техника, з/ч, оборудование

ВІДГУК ПРО РОБОТУ АЯКС-6

ВІДГУК

Анатолій Савович працює у сільському господарстві близько 60 років. Свій
досвід він використовує для вирощування великих врожаїв та підтримки вітчизняного виробництва. Працює з АЯКС-6 протягом року.
«На нашій землі відсутня весна: є зима,
а за нею літо. У тому році дощу не було 65
днів, випадало по 1,5-2 мм, на полях зберіглася тільки зимня волога і добрий врожай отримали лише володарі господарств, що менше
«колотили» землю. Так, ми вирішили придбати АЯКС-6. Сьогодні ж ми впевнені, що ця
борона обов’язково має бути у господарстві!
АЯКС-6 незамінний для збереження вологи
для всіх просапних і зернових культур. Рано
весною, коли вже можна зайти на поле цим
агрегатом, на будь-якій фазі росту (до 35 см)
суцільна обробка, а для рослин вище ми робимо до 5 см розпушування, розбиваємо кір-

ку, робимо мульчирующий шар і зберігаємо вологу. У цьому році лише завдяки цій машині ми зробили 600 гектар озимої і цей врожай набагато відрізняється від тих посівів, де
не убрана кірка.
Наступний етап – просапні культури. Поля
у 80 гектар на швидкості 15 км зробили за 2
дні. Ми рихлимо ґрунт і таким чином знищуються бур’яни, які проросли на фазі «ниточки», це означає, що цій культурі буде потрібно менше гербіцидів. Цей агрегат рекомендую обов’язково придбати для зони з ризикованим землеробством, там де мало опадів.
Завдяки цій бороні ми врятували врожай!»

АЯКС — ЦЕ РОБОТА В ПОЛІ МАЙЖЕ БЕЗ ДОБРИВ!
Дзвони зараз!

Директор Кравченко Олексій Вікторович
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77
kravchenko1212@gmail.com
borona-motyga.com

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

Дзвони зараз!
51

техника, з/ч, оборудование

“Агро1”, №6 (29), июнь 2018 г.

Ваш партнер в улучшении
технологии обработки зерна
и зернобобовых культур
A1

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
+38 (096) 116 99 99,
+38 (095) 116 99 99,
+38 (093) 116 99 99
E-mail : pk@b2b-agro.com,
http://www.b2b-agro.com
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A1

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ,
ТОВАНО

Н
ЗАПАТЕ

Подрібнювач в роботі
Використання різних моделей подрібнювачів для соломи у валках не завжди виправдовувало себе, бо через конструктивні
рішення ці знаряддя не давали потрібного
результату. Однак після появи на ринку подрібнювачів УMС 170 вітчизняні аграрії змінили ставлення до цих машин – техніка довела
власну потрібність та ефективність роботи у
різних регіонах країни. За підсумками роботи
подрібнювачів у 2011-2017 роках в усіх областях України керівники господарств повідомили, що з придбанням подрібнювачів УМС 170
відключають ці механізми у зернозбиральних
комбайнах, бо подрібнення валків соломи різних сільськогосподарських культур вони тепер виконують саме подрібнювачами соломи
у валках УМС 170, виходячи з таких міркувань:
1. Витрати палива при використанні подрібнювачів УМС 170 не перевищує, а в ряді
випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів
комбайнів.
2. Відключивши подрібнювачі комбайнів,
господарство збільшує їх денний виробіток.
За різними даними, це від 15 до 25%, що за
постійної недостачі комбайнів стає актуальним. Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів
з подрібнювачами матимете роботу 5 комбайнів – без них. Комбайни використовуються
тільки на збиранні і обмолоті. А це, у свою чергу, скорочує строки збирання і втрати врожаю
(від 1.5%).

або Як не втрачати від 3 тис. грн. з га

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену
масу на ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгоспвиробників, на це спроможні не всі комбайни.
Отже, забезпечується рівномірний розподіл
пожнивних решток на всій поверхні ґрунту.
4. Як свідчить практика, подрібнювач за
добу (годину, день) може виконати роботу 2-4
комбайнів.
Так, за даними опитування, наробіток
подрібнювачів за 10 годин денного часу становив до 50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за гарантією.
Це означає, що зменшуються щорічні
витрати на ремонт зернозбиральних комбайнів, подовжується термін їх служби.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК
Віддаючи солому, або, в гіршому випадку, спалюючи її, господарство втрачає мінімум
3000 грн. на гектар.
1. Так, за розрахунками вчених, повернення у грунт незернової частини врожаю рівноцінно внесенню 82-269 кг/га аміачної селітри,
56-205 кг/га суперфосфату, 75-343 кг/га хлористого калію, 2 кг чи л/га висококонцентрованих
мікродобрив в залежності від культури.
Навіть за найнижчими цінами вартість
цих добрив більше 3000 грн.
Про значущість повернення післяжнивних решток до ґрунту відомий вчений Ютас
Лібіх зазначав: «Поверніть грунтові те, що ви
в нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше». Це один
із законів землеробства – Закон повернення
післяжнивних речовин до ґрунту!
2. Хімією проблему збереження і відновлення родючості ґрунтів не вирішити.
В умовах відсутності гною та інших органічних добрив солома залишається чи не
єдиним джерелом органічної речовини і гумусу, запаси якого тільки за останні 25 років
знизилися від 9.5 до 50%. У той же час одна
тонна подрібненої і загорнутої у ґрунт соломи

еквівалентна мінімум 3.2 т напівперепрілого
гною. Навіть, якщо взяти врожайність 30 ц/га
зернових, це мінімум 10 т органіки вартістю
5000 грн. (при вартості гною 500 грн./т).
3. Ізогумусовий коефіцієнт для соломи
пшениці становить 0.22 (кількість гумусу, отриманого з одиниці ваги соломи). З 5 т соломи
утворюється 1100 кг гумусу.
В складі соломи 40% вуглецю, присутність якого у ґрунті допомагає фіксувати 3040 кг атмосферного азоту на гектарі.
4. Останнім часом гостро стоїть питання
браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подрібнювачам це питання вирішується. Заробивши
подрібнену солому у ґрунт, одержуємо мульчу.
Тільки мульча припиняє втрату продуктивної
вологи та ще й дозволяє накопичувати вологу
з атмосферного повітря за рахунок конденсату, що в ній утворюється. Про це писав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав мульчі особливої ваги у землеробстві.
5. Мульча захищає від вітрової і водної
ерозії, від яких Україна щороку втрачає тисячі
гектарів ріллі.
6. Правильне використання соломи, як
органічного добрива, дає господарству додатково 5-6 ц/га зерна.
Таким чином, використання післяжнивних решток є одним із незамінних агрозаходів
на шляху до відновлення родючості ґрунтів і
органічного землеробства.
Система
рівних ножів

Система
протиножів

Ексклюзивний постачальник МПП «Либідь». Директор Ігор Костянтинович Брагін
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (067) 545-62-83, (050) 308-20-89, (0542) 787-900 (903)
www.selhozpostavka.com.ua
ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх зернових культур, післяжнивні рештки гороху, ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє використовувати його
цілодобово.
Працює на кам’янистих ґрунтах.
І насамкінець, саме важливе. Шляхом простої трансформації
УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику,
трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 5 см з робочими
органами у вигляді молотків або Y-подібних ножів.
Таким чином, покупець отримує дві повноцінні машини в одній:
подрібнювач рослинних решток у валках (найкращу, аналогів якої нема
на ринку) і подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику і т.п.
Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб гарантовано одержати
подрібнювач УMС 170 до початку сезону збирання культур?
Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: Подрібнювачі УМС 170 виробляються з використанням імпортних комплектуючих (редуктори,
робочі органи та інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редукторів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на доставку та виробництво. Тож, у сезон кількість наявних машин обмежена.
Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.
ДМИТРО ІВАНЕНКО
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Технічні характеристики подрібнювача УМС 170
Загальна ширина, м
Робоча ширина захвату, м
Ширина валка, що подрібнюється, м
Оберти ВВП трактора, об/хв
Оберти ротора, об/хв
Тип різальних органів
Кількість ножів, шт.
Кількість протиножів, шт.
Довжина подрібненої маси, см
Ширина розкидання подрібненої маси, м
Робоча швидкість руху по валку, км/год
Продуктивнисть за годину основного часу, га
Пропускна здатність, кг/с/т/год
Повнота збирання, %
Необхідна потужність трактора, к.с.
Витрати палива, л/га
Вага, кг

1,9
1,7
до 2,3
540
3000
Система рівних ножів
і протиножів у корпусі
64
32
2-3
до 6,5
до 10 і більше
до 6
4,4/16-15/50
97,9
від 50
1,5-4,2
450
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Фреза для корчування Seppi Multiforst

На даний час в Україні, абсолютно у всіх регіонах,
існує величезна кількість занедбаних садів, що
вже десятиріччями не обробляються і, звичайно,
вже не плодоносять. На паперах – це високорентабельні землі, а по факту – лише збитки. Що робити? Звичайно корчувати! А як? А ось це вже запитання. Зазвичай це робиться наступним чином.

В цьому випадку продуктивність фрези збільшиться, а
кількість щепи на ділянці зменшиться. Для цього можна
використовувати обрізувач лісосмуг виробництва Агрореммаш-Плюс.
Також мульчер і обрізувач можна використовувати для
догляду за лісосмугами і для їх звуження, для розчищення
території під ЛЕП. Фреза здатна стабілізувати та рівняти
грунтові дороги, повертати занедбані поля та пасовиська,
що поросли лісом, до сівозміни.
Також хочеться додати, що компанія Seppi M має
75-річний досвід із будування спеціалізованої та сільгосптехніки. Перший в світі лісовий ротор для мульчера було
розроблено саме компанією Seppi M. Висока якість та
надійність продукції підтверджені у більшості країн світу.
В тому числі і в Україні.
ПП «Агрореммаш-Плюс» має 20-ти річний досвід у машинобудуванні, сервісному обслуговуванні техніки будьяких виробників.
За детальною консультацією звертайтесь до спеціаліста ПП «Агрореммаш-Плюс».

Б

ульдозер, екскаватор, безмежна кількість робочої
сили, бензопили і трактори. Та невеличке «море»
дизельного палива. У підсумку – 5-10 га на місяць
(в найкращому випадку), ями до поясу та гора пнів та коренів, які ще треба якось утилізувати. Із плюсів - дрова на
опалення і на цьому плюси закінчилися. Який же вихід?
Фреза для корчування Seppi Multiforst!
Лісова фреза-корчувач Seppi Multiforst, або лісовий
універсальний мульчер, здатна повністю розкорчувати
до 2 га саду за 1 робочу зміну. А робить фреза наступним чином:
Перший прохід – повалення та подрібнення дерев
25-30 см в діаметрі над поверхнею грунту. При цьому
трактор рухається реверсом.
Другий прохід – заглиблення на 25 см і більше (залежить від типу грунту), подрібнення пнів, коріння та каміння.
Після цих двох операцій – вже можливо запускати в роботу плуг, борону і навіть сівалку. Тобто, маючи 1 трактор
(від 200 к.с.), 1 лісову фрезу Multiforst (із
робочою шириною
200-250 см) та одного механізатора,
за 30 днів можливо
повністю підготувати
до 60 га площі. Жодних ям на полі, ніякої
гори пнів та коренів.
Мінімальні витрати
на пальне та зарплатню.
За
бажанням,
можливо
випиляти дерева на дрова для подальшого
опалення чи збуту.

25014, Україна, м. Кіровоград, 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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ВЛАГОМЕРЫ
СЕМЯН
ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА
ЗЕРНА И СЕМЯН

ФармПРО Большой список культур
Меню на русском языке
Точность измерения 0.3%
Произведен в Дании
Наплечная сумка

с размолом

2 года гарантия

Как увеличить прибыль с помощью влагомера:

Контролируйте время сбора урожая и
подсушивайте зерно самостоятельно 
до получения оптимального значения влаги!
(097) 0000-737 | (048)7344-123
ТЕХНОТЕСТ



Доставка по всей Украине!
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За матеріалами «Агроснаб Черноземья»

Зерносушарка, теплогенератор, силоси Вам, але платять за них держава і...
Ваші сусіди (ще й із великим задоволенням)!!!
Звучить аж занадто добре, щоб ропромислових Технологій», яка вибути правдою? Але це дійсно правда. робляє зерносушарки, силоси, норії та
Потрібно лише знати - ДЕ і ЯК купу- іншу техніку для зерна.
вати техніку. «Знання - це сила», але в
Тобто, купуючи, наприклад, зерданому випадку - це ще й прибуток та носушарку СЗМ цього заводу, Ви поекономія.
вертаєте собі 25% її вартості. А деякі з
Про державу. На програму виплати вас - отримають держкомпенсацію аж
держкомпенсацій аграріям виділено у 40%!*
майже 1 мільярд гривень і визначено
Тепер про Ваших сусідів. Також на
підприємства, техніка яких має високу прикладі зерносушарки, причому НЕ
якість і достойна включення у цю про- «теоретично», а з практики: сушарки
граму.
«Заводу Агропромислових Технологій»
Серед кращих вітчизняних вироб- мають дуже вигідну особливість: вони
ників - Промислова група «Завод Аг- МОДУЛЬНІ. Щороку багато фермерів

купують СЗМ, а потім нарощують на
них модулі, щоб збільшити продуктивність і сушити не тільки своє зерно, а
ще й сусідам. Особливо така практика
розвинена в Сумській, Полтавській та
Дніпровській областях.
Практика показала: якщо просушити, наприклад, 2000 т кукурудзи сусідів
(а це небагато), можна заробляти від
600 грн. на 1 т, а в сумі - до 1,2 млн заробітку! Тобто, вартість Вашої зерносушарки, практично, оплатить Ваш сусід!
Причому із задоволенням - щоб не везти своє зерно на дорогущий елеватор!

Отже, докладніше про вигідну Вам техніку для зерна:
Зерносушарки СЗМ:
- Комплектуються ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ власного виробництва під всі
види палива.
- Працюють не тільки на газі, а й на ДТ,
пічному піролізному паливі, дровах, зерновідходах і т.д., і економія у порівнянні
з газом доходить до 4-кратної!
- Повторне використання тепла.
- Максимальна добова продуктивність: сушарки потокового типу.
- Рівномірність сушіння.
- Швидкий перехід з культури на
культуру (змінні оцинковані решета).

- НЕ травмують зерно: транспортери
- скребкові.
- Процес сушіння зерна безперервний завдяки зоні охолодження. На
відміну від конкурентів, немає потреби
встановлювати додаткові охолоджувачі, норії.
- Сушіння зерна БЕЗ попереднього
очищення.
- СЗМ окупаються лише за 1 сезон!
- Пожежобезпека сушарок СЗМ на
порядок вище, ніж у імпортних сушарок, бо пальник винесений ЗА межі
модуля. Це також дає безпроблемний
перехід з газу на інше пальне (в сушар-

СЗМ-20, ФГ «Терни», Сумська обл.
ках, де газ горить всередині - це велика
проблема).

НОВИНКИ:

нотранспорту вивантажити частину вмісту силосу. А це - додаткова економія.
Силоси для тривалого і короткочас- Словацька сталь: з покриттям цинного зберігання зерна:
ку 275 г/м² (американський стандарт).
- з плоским днищем, до 1000 т;
- Система ребер жорсткості.
- з конусним днищем, до 500 т.
Термін окупності силосу: 5 років.
Силоси по максимуму оснащені сиМінімальний строк експлуатації: 25
стемою автоматичного управління і дороків.
датково комплектуються:
- Система вентиляції.
Щит моніторингу та управління
- Датчики граничного рівня.
- Система цифрової термометрії: всі зерносушильним комплексом:
- система сама регулює швидкість
дані передаються на Ваш комп’ютер.
- Система завантаження-вивантажен- вивантажного транспортера;
- управління зерносушильним комня. Якісні зачисні шнеки не травмують
зерно. На замовлення: встановлюєть- плексом - дистанційно, через мобільний
ся система гравітаційного бокового сервіс (на сайті можна переглядати роборозвантаження, яка дозволяє без зер- ту зерносушарки (обсяг пам’яті - 3 місяці).
С-200К, ФОП Самойленко,
Харківська область

• Норії
• Самопливи зернові
• Клапани перекидні

Звертайтеся на завод:
Харківська обл., с. Слобожанське
Тел.: (050) 305-05-98, (067) 440-36-29
Керівник: Андрєєв Андрій Олександрович
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• Транспортери
скребкові
• Будівництво ЗАВів

• Реконструкція
зерноочисних
комплексів

www.zavagrotech.com.ua
* Запитайте нас: як швидко отримати
25% або 40% держкомпенсації!
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АВТОТРАКТОРНІ ЗАПЧАСТИНИ
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Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?
Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»
1.

Все з одних рук: нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригінальна 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 запасні 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.
6.
7.
8.
9.
10.

Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.
Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).
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 роботи – від 1 року).

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
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Велика Шина − Ваш надійний помічник у правильному підборі шин та камер для спецтехніки

e-mail: velykashyna@ukr.net
www.velykashyna.com.ua
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+380 95 213 4868
тел.: +380 44 250 5942
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОВ

Применение предохранительных муфт в карданной передаче
обеспечивает защиту агрегатов от
поломки при запуске и остановке
тяжелого оборудования, резком торможении, по причине попадания посторонних предметов в зону вращения (камней, веток).

(050) 396-30-10
(067) 494-19-40
(067) 494-19-20
ofﬁce@auto-detal.com.ua
Установка более мощного карданного вала без
использования ограничителей крутящего момента
нецелесообразно, т.к. приведет к поломкам более
дорогостоящего оборудования сельхозмашины.

ОБГОННЫЕ МУФТЫ
Обгонные муфты передают вращение только в одном направлении. Т.е. при остановке ВОМ роторы и маховики сельхозмашины продолжают вращаться. Обгонная
муфта не защищает сельхозмашину от перегрузок.
Область применения: косилки ротационные, опрыскиватели, сеялки.

РАДИАЛЬНО-ШТИФТОВЫЕ МУФТЫ
Используются для защиты агрегатов от поломок, возникающих из-за перегрузки сельхозмашины и заклинивания рабочих органов. Передача крутящего момента
происходит при помощи подпружиненных кулачков. Рекомендуется применять для
передач, работающих на оборотах до 700 мин-1.
Область применения: погрузчики, подборщики, роторные грабли-ворошилки,
зерновые жатки.

МУФТЫ СО СРЕЗНЫМ БОЛТОМ
Используются для прерывания избыточного крутящего момента, возникающего
при внезапных перегрузках сельхозмашины. Крутящий момент передается с помощью болта, который срезается при превышении установленного крутящего момента и позволяет вилке и втулке вращаться независимо друг от друга.
Область применения: машины для внесения жидких удобрений, пресс-подборщики, кормораздатчики.

ФРИКЦИОННЫЕ МУФТЫ
Используются для ограничения перегрузок при работе, возникающих при запуске сельхозмашин, оборудованных маховиками или роторами. В момент включения
муфта пробуксовывает из-за большой разницы угловых скоростей ведомого и ведущего валов. В процессе разгона разница постепенно уменьшается до нуля. Это
позволяет соединять валы плавно, без ударов под нагрузкой и со значительной
начальной разницей их угловых скоростей.
Область применения: роторные косилки, пресс-подборщики, почвенные фрезы и
техника, работающая с грунтом.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ШАРНИРЫ
Предназначены для установки на карданные валы для увеличения рабочего угла
при сохранении плавности работы, за счет постоянного равенства углов концевых вилок. Шарнир увеличивает рабочий угол в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Область применения: опрыскиватели, миксеры, пресс-подборщики.
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ЛІНІЇ BIOMASSER для БРИКЕТУВАННЯ
СОЛОМИ від польської компанії
ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ BIOMASSER?
• Ставка на якість!
BIOMASSER – це єдина в Європі верифікована і
сертифікована технологія брикетування в рамках
програми Європейської комісії під назвою ETV

• Економія електроенергії!
BIOMASSER споживає всього 70-80 кВт електроенергії для виробництва 1 тонни брикетів

• Немає потреби в додатковому сушінні
соломи!
Брикетувальний прес BIOMASSER переробляє
сировину, вологість якої становить від 10 до 30%,
завдяки чому відсутня потреба в додатковому
сушінні перед брикетуванням, а це значно зменшує
затрати електроенергії для виробництва брикетів

• Зручна модульність!
Машини мають модульну конструкцію, тому є можливість збільшення продуктивності виробництва
лінії, з легкістю можливо приєднати додатковий
брикетувальний прес

• Різноманітна щільність брикету!
BIOMASSER забезпечує можливість регулювати
щільність брикета: мягкі – для підстилки, тверді –
для опалення

• Економія коштів!
BIOMASSER – це також повністю рухомі виробничі
лінії, що дозволяють зекономити кошти, що раніше
витрачалися на транспортування сировини

• Комфортна робота!
BIOMASSER є гарантією тихої роботи без надмірної
запиленості

• Висока енергетична цінність!
Порівняння енергетичної цінності різного палива
згідно даних виробників та дистриб’юторів представлено у таблиці:
№

Сировина

Енергетична цінність, МДж/кг

1

Брикети з соломи

16,5-17,5

2

Сезонна деревина

15

3

Кам’яне вугілля

21-28

4

Вугільний дріб’язок

18-21

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

• Широка різноманітність сировини!
Усі види соломи
Танзанійська трава

Міскантус
Комиш

Сіно
Канарська тростина

Тел./факс: (0432) 645-427,
моб. тел: (098) 503-52-03

www.ameliart.com.ua

КАРДАНИ ДО ВАШОЇ ТЕХНІКИ

...якщо якість для Вас має значення!

хрестовини
захисні елементи карданного валу
вилки, муфти, ширококутні шарніри
профільні труби
перехідники

ПРОГРЕС
ХЕРСОН

(0552) 48-52-33
(050)
396-30-10
(
(050)
434-30-10
(
(067)
494-19-20
(
progress-k.com.ua
prog

