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155 000 грн.

від 63 000 грн.

Ш
И

Н
И

 •
 К

А
М

Е
Р

И
 •

 Д
И

С
К

И
  

(0
6

7
) 

5
0

4
-0

3
-0

3
, 

(0
6

8
) 

5
3

0
-1

6
-9

4Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

WWW.AGROSP.KIEV.UA
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (044) 451-58-46, (044) 451-58-47

МОБ.ТЕЛ.: (050) 442-82-51, (050) 334-15-75, (095) 585-63-95
E-MAIL: AGROSP@UKR.NET

СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА F1

ФРАНЦУЗСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ

ЖАЛОН
БЕНЕТО ЛЕЙЛА

НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

ДН Зоряна (ФАО 210) F1
ДН Корунд (ФАО 260) F1
ДН Фієста (ФАО 260) F1
ДК Велес (ФАО 270) F1
ДБ Хотин (ФАО 280) F1
ДН Дніпро (ФАО 300) F1
ДН Аквозор (ФАО 320) F1
ДК Бурштин (ФАО 350) F1
Кобза МВ (ФАО 350) F1
Флагман (ФАО 370) F1
Одеський 385 МВ (ФАО 380) F1виробляє та реалізує:

(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,

agrogold09@gmail.com
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- Якось у себе на полі, де висіяні демонстраційні ділянки з 
кукурудзою, я зловив на гарячому працівників однієї насіннєвої 
фірми, - говорить Федір Григорович з Драбівського району, - 
бігали по полю з мішком добрив і розкидали їх там, де ростуть 
їхні гібриди.

Після цього випадку фермер принципово перестав брати 
насіння цього виробника. Хоча від демо у себе на полі не від-
мовився, але наголошує: усі мають бути у рівних умовах.

- Свої перші демонстраційні полігони ми почали сіяти ще 20 
років тому. Можливо ми тоді були першими в Україні, хто почав 
показувати свій продукт безпосередньо на полі. Зараз ми кожно-
го року закладаємо більше 70 демонстраційних полігонів по всій 
Україні. Але все одно результати на демо не сприймаємо як такі, 
якими можна керуватися при виборі гібридів, - говорить Едуард 
Федоренко, начальник відділу маркетингу Компанії Маїс.

Проте відмовлятися від сівби демонстраційних ділянок 
Компанія МАЇС не збирається. Адже зараз це чудовий ко-
мунікаційний майданчик, де можна зустрітися з місцевими 
фермерами, представити їм власний продукт, розказати про 
його особливості у цій місцевості. 

У жовтні Компанія Маїс вперше брала участь у Днях куку-
рудзи у Польщі. Там у демо-посівах були представлені гібриди 
відомих у Європі насіннєвих компаній. Гібрид Маїса ДМС 3111 
показав найвищу врожайність з усіх представлених. У ком-
панії, звісно, задоволені цим результатом, але ставляться до 
нього стримано, як і до будь-якого результату з демо-полігону.

- Це свідчить тільки про одне: цього року, за цих умов у 
цій локації саме цей гібрид показав такий результат. Це абсо-
лютно не значить, що наступного року буде те ж саме, - го-
ворить генеральний директор Компанії Маїс Микола Федько. 
У роботі з клієнтами ми використовуємо дані наукових до-
сліджень. Для цього ми створили власну мережу екологічних 
випробувань гібридів кукурудзи. Для того, щоб допомогти 
фермерам орієнтуватися в тому як гібриди показують себе в 
різних регіонах, Компанія МАЇС вперше оприлюднює інформа-
цію цих випробувань. На сайті mais-seeds.com ми позначаємо, 
які наші гібриди увійшли до п’ятірки кращих у кожній точці 
екологічних випробувань.

Мережа випробувань Компанії Маїс складається з 16 ло-
кацій у різних кліматичних зонах України. Їхньою особливі-
стю є те, що кожен гібрид висівається тричі у різних ділянках 
поля. Завдяки таким повторностям мінімізується похибка че-
рез можливу різницю умов на полі.

- Ми можемо з упевненістю говорити, що подібної мережі 
наукових випробувань гібридів не має жодна національна се-
лекційна компанія в Україні. Це може дозволити собі тільки 
той, хто має відповідний набір інструментів – перш за все 
селекційну сівалку та селекційний комбайн. Зараз у нас дві 
таких сівалки і три селекційних комбайна. Застосування цієї 
техніки дає нам перевагу над конкурентами, адже ми з року 
в рік тестуємо гібриди за науковою методикою, порівнює-
мо їх з конкурентами і знаємо динаміку - які наші продукти 
втрачають актуальність, а які треба пропонувати ферме-
ру для рекордних врожаїв. Відповідно змінюємо наповнення 
свого прайса. Ось, наприклад, у 2018 році наш гібрид куку-
рудзи ДМС 3015 було включено до Державного реєстру і ми 
вперше починаємо його продажі. Але завдяки тому, що Маїс 
вже три роки тестує його на екологічних випробуваннях, ми 
знаємо – ДМС 3015 щороку у трійці наших найврожайніших 
гібридів. Тому з упевненістю можемо пропонувати його своїм 
клієнтам. 

Тож запрошуємо читачів видання на сайт mais-seeds.com 
познайомитися з тим, які гібриди Компанії МАЇС показують 
найкращі результати у вашому регіоні.

СІЙТЕ ДОБРО З МАЇС ДНІПРО!

Білик Володимир Володимирович, головний  
агроном СТОВ «Колосок-2», Чернівецька область: 

- З Компанією МАЇС ми співпрацюємо більше 5 років. 
Але у 2018 році поглибили співпрацю і засіяли свої 
поля гібридами Компанії МАЇС на площі 800 гектарів. 
Половину площі засіяли гібридом Візир, а половину 

- Штандартом. Скажу, що цього року за результата-
ми як врожайності, так і вологовіддачі, Маїс пере-
важає. Середня врожайність, в залежності від поля, 
120-140 центнерів на гектар.

КАРТА ВРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  
на mais-seeds.com

Білик Володимир Володимирович (зліва)

Для визначення результатів екологічних випробувань  
Маїс застосовує три селекційні комбайни

«Ось тільки не розказуйте мені про результати на демо-полігонах. Демо - це демо, а мені нор-
мальні цифри потрібні». Таку фразу все частіше можна почути від фермерів. Воно й не дивно - де-
монстраційні полігони все активніше перетворюються на місце, де насіннєві компанії змагаються 
за кращу фінальну цифру. І для досягнення цієї мети готові на різного роду креатив.

+38 067 341 96 92, +38 050 421 13 08
+38 0800 30 22 15 (дзвінки безкоштовні)

mais-seeds.com

A1
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

ПОДСОЛНЕЧНИК

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

С Е М Е Н А
г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74

e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

СО
РТ

А

ПОДСОЛНЕЧНИКПОДСОЛНЕЧНИК
Название Фирма- 

производитель
Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Категория 

семян
Цена за 1 тонну 

с НДС, грн.
СУР (суперультраранний) Всероссийский 

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

74-78 30,0 экстра 50 000
ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 экстра 50 000

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ ДАЛЛАС
(норма высева 65 кг/га)

Канада 80 150 элита договорная

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЯСОН Институт растениеводства 
им. В. Я. Юрьева, г. Харьков

107-108 41,6 экстра 60 000
ЗЛАТСОН 105-106 47,3 экстра 60 000
ЦЕЗАРЬ Майсадур-Сименс, Франция 110-112 55,0 экстра 70 000
БОНД**

ВНИС, г. Киев

110-120 45,0 экстра 1 600 п.е.
АНТЕЙ+** 103-106 47,0 экстра 1 750 п.е.
ОДИССЕЙ (ИМП)** 112-116 46,0 экстра 1 750 п.е.
СОНЯЧНЫЙ НАСТРИЙ** 98-103 48,0 экстра 1 600 п.е.
МЕРКУРИЙ OR 108-112 40,0 экстра 1 750 п.е.
РИМИ*

Институт овощеводства 
и полеводства «NS SEME», 

Нови Сад, Сербия

108-112 50,0 экстра 2 400 п.е.
НС СУМО 2017** 110-112 50,0 экстра 2 400 п.е.
НС ИМИСАН* 110-112 55,0 экстра 2 400 п.е.
НС ТАУРУС* 109-113 57,0 экстра 2 400 п.е.
НС Х 2652 106-109 55,0 экстра 2 400 п.е.
НС Х 195 107-109 60,0 экстра 2 200 п.е.
ЗЛАТИБОР 109-112 48,0 экстра 2 700 п.е.

ГИ
Б

Р
И

Д
Ы

*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стойкий к действию Гранстар 30-50 г/га 

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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Цікавий факт: кожен рік на основі випробувань до Держав-
ного реєстру сортів рослин вносяться нові гібриди соняшника 
української селекції, тим самим підтверджуючи свою конку-
рентоспроможність у порівнянні з найкращими іноземними. 
Але ж у товарних посівах частка українських гібридів з кож-
ним роком знижується. Спробуємо розібратися в причинах 
такого явища:

На наш погляд однією з головних проблем є те, що віт-
чизняні селекційні установи не можуть забезпечити насін-
ницькі господарства якісним насінням батьківських форм. 
Так, згідно вимог законодавства, стерильність материнської 
форми повинна бути не нижче 98%. За 17 років, поки ми зай-
маємось насінництвом, жодного разу ми не мали насіння від-
повідної якості. Більше того, з кожним роком якість материн-
ських форм тільки погіршується. Наприклад, у 2018 році одна 
з материнських форм, яку ми купили для розмноження, мала 
стерильність 68% + 10% нетипових рослин. Тобто на кожному 
гектарі ми були вимушені вручну видалити біля 25000 рослин. 
Вартість цих робіт перевищила вартість придбаного насіння, 
а втрати від зниження врожаю взагалі зробили вирощуван-
ня цієї лінії нерентабельною. І це далеко не поодинокий факт. 
Один з наших партнерів показував нам у цьому році лінію, яка 
мала стерильність 30% (замість 98%)! Ясно, що ці материн-
ські лінії реалізовувались по підробленим документам, але 
ж сваритись з селекційними установами марно. Так, до 2015 
року ми були найбільшими виробниками насіння селекції АПФ 
«Флора», але ж подібні конфлікти привели тільки до того, що 
ми взагалі перестали працювати з цією установою, що не є 
розумним рішенням з обох боків. Тому більшість насінницьких 
господарств офіційно показово вирощують 1-2 лінії для доку-
ментів, а на інших взагалі не проводять потрібних робіт. Кіль-
кість такого насіння в Україні зараз в рази перевищує кількість 
якісного. Парадокс, але ж неякісне насіння на зовнішній ви-
гляд є краще якісного – воно зазвичай крупніше і більш ви-
повнене, хоча фактично це насіння з товарового посіву.

Висновок напрошується сам по собі: зараз важливо купити не 
просто конкретний гібрид, а гібрид, який вирощувався згідно 
методики. Фірмам, які займаються купівлею-продажем насіння, 
цікава тільки вартість насіння (купити подешевше – продати 
подорожче). Всі проблеми з тим, що потім на полях виростає 
зовсім не те, що очікуєш, вони переадресовують на виробників 
насіння. Тому і купляти таке насіння – це великий ризик.

Але ж і це не єдина проблема. Якщо лінія генетично неод-
норідна і не вирівняна, то навіть якщо і провести на насін-
нєвих ділянках всі необхідні титанічні роботи, це не гарантує 
отримання насіння необхідної якості. Бо гібрид все рівно буде 
розщеплюватись.

Або під один гібрид реалізовується зовсім інший. Прикла-
дом може слугувати та ж сама сумнозвісна АПФ «Флора», яка 
зараз реалізовує насіння батьківських форм гібридів Заклик 
(2004 рік внесення до Державного реєстру), Фрагмент (2005), 
Аракар (2011). Ці гібриди вносились до Державного реєстру 
як гібриди з класичною технологією вирощування і стійкістю 
до 5 рас вовчка. Яким чином вони набули стійкість до 7 рас 
вовчка і до гербіцидів імідозалінової групи без зміни госпо-
дарських і морфологічних ознак - науці на даний час невідомо.

Терпіти нескінченно свавілля зі сторони подібних селекцій-
них установ неможливо. Саме поняття про підприємницьку 
діяльність має на увазі діяльність на свій страх і ризик з ме-
тою отримання прибутку, а не підтримання штанів селекціо-
нерам. В зв’язку з цим ми ще 7 років тому були вимушені по-
чати власну селекційну роботу. На даний час ми вже створили 
і випробували низку гібридів, які в наступному році будемо 
передавати на Державне сортовипробування. І вже на посів 
в 2019 році можемо запропонувати експериментальні партії 
своїх нових гібридів: 

- під технологію Clearfield – гібриди Торук і Беркана, які 
відрізняються швидким початковим ростом, високою урожай-
ністю, посухостікостю і олійністю, швидким достиганням і ви-
сиханням за рахунок тонкого кошика;

- під класичну технологію – гібрид Презент, який відріз-
няється підвищеною стійкістю до зниження агрофону, стре-
сових умов, бідних грунтів і придатний до посіву соняшник 
по соняшнику.

НАСІННЯ СОНЯШНИКА ВІД ВИРОБНИКА
17 років на ринку насінництва

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР». Сайти:  af-npp-agromir.prom.ua, agromir-harkov.all.biz
Телефони: 050-401-95-04; 067-531-02-67

Гібрид
Урожай 
реально 
отриман.

Особливості
Вартість за 1 т (за 1 посівну одиницю)

фракція 
2,4-3,0 мм

фракція 
3,0-4,0 мм

фракція 
4,0-5,0 мм

Віват 43 стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

70 000 
(400 - 1 п.о)

130 000 
(1100 - 1 п.о)

150 000 
(1600 – 1 п.о)

Базальт 47 високі темпи росту, інтенсивного типу 

Селянин 43 високоолійний, пластичний,  
невисокий, стійкий до вилягання

Арциз 40 підвищена витривалість до зниження агрофону
70 000 

(400 – 1 п.о)
120 000 

(1100 – 1 п.о)
130 000 

(1450 – 1 п.о)Сучасник 41,1 для низьковитратних технологій вирощування

Презент 45 стійкий до кореневих гнилей

Торук 36,5 пластичний, технологія Clearfield
700 – 1 п.о. 1600 – 1 п.о. 1800 – 1 п.о.

Беркана 40,5 потужний, технологія Clearfield

Запрошуємо господарства до спільного вирощування ділянок гібридизації на 2019 рік

Соняшник. Стосується кожного
A1
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A1

Качула Олександр Іванович,  
одноосібник (Вінницька обл., Ямпільський р-н).

Працюю на власній землі я більш 
ніж 20 років, а взагалі в аграрно-
му бізнесі – понад 40 років. Вико-
ристовую традиційну технологію 
вирощування та вважаю, що задля 
отримання високих врожаїв необ-
хідні оранка, внесення мінераль-
них добрив, обробка посівів від 
бур’янів, хвороб, погодні умови, 
та, звичайно, якісне насіння. Своєї 
землі маю небагато і практично 
всю засіваю кукурудзою, а саме 
гібридами кукурудзи української 
насіннєвої компанії «Селекта».

З доробком вказаної компанії я 
знайомий не перший рік. Так, ми-
нулого року взяв «на пробу» де-
кілька гібридів задля закладення 
демо-посівів – Купава, Серенада, 
Кредо та Легенда. Незважаючи на 
досить несприятливі минулорічні погодні умови на Ямпільщині, гі-
бриди компанії «Селекта» чудово себе показали.

Не став винятком і цей рік. Так, мною було посіяно такі гібриди 
кукурудзи як Ладога, Зернослав, Кредо, Орлан, Полтава, Серенада, 
Корвет МВ, ТАР 349 МВ, Легенда.

Серед чисельної лінійки гібридів особливо мені сподобались гі-
брид Зернослав (ФАО 230), який сформував 2 повністю виповнених 
качани по 16 рядів зерен у кожному, гібрид Полтава (ФАО 270), що 
має гарний стартовий ріст та пристосований до всіх погодних нега-
раздів, гібрид Кредо (ФАО 260), який має найкращу серед усіх висі-
яних мною гібридів вологовіддачу та гібрид Легенда (ФАО 290) – за 
високу врожайність.

Підсумовуючи, скажу, що всі гібриди компанії варті уваги, та і як 
може бути інакше, якщо насіннєвий матеріал має високу якість, за-
безпечує високу врожайність, а приємна цінова політика, яку про-
водить компанія, дозволяє купувати будь-який гібрид без удару по 
гаманцю. А якщо додати до вказаного гарне відношення колективу 
компанії «Селекта» до аграрія (допомога, поради) – то вибір вказа-
ної компанії стає просто ідеальним.

Козловський Дмитро Володимирович,  
ПП «Козловська М. Д.» (Вінницька обл., Вінницький р-н).

Приватне підприємство «Коз-
ловська М. Д.» було створено 
у 1990 році та на сьогоднішній 
день обробляє близько 200 га 
землі, причому третю частину 
всіх посівів займає кукурудза. 
Звичайно, на обсяг отриманого 
врожаю безпосередньо впливає 
погода, своєчасність внесення 
добрив, гербіцидів, фунгіцидів, 
але не менш важливим є якісне 
насіння від надійного постачаль-
ника.

Раніше я сіяв гібриди куку-
рудзи іноземної селекції, проте 
останнім часом почав звертати 
увагу і на вітчизняну селекцію, 

оскільки вона більш пристосована до наших погодних умов та й 
прийнятна ціна на її продукцію відіграє не останню роль у виборі 
насіннєвого матеріалу.

Так, за рекомендацією регіонального представника компанії 
«Селекта» у Вінницькій області Палагнюка Сергія Миколайовича у 
2018 році мною було висіяно чотири гібриди кукурудзи вищеозна-
ченої компанії – Кредо, Полтава, Серенада та Легенда.

Серед представлених у господарстві гібридів хотілось би осо-
бливу увагу приділити гібриду кукурудзи Кредо (ФАО 260), який 
вирізняється серед інших гібридів кукурудзи прекрасною вологовід-
дачею, що забезпечує сухе зерно на момент збирання врожаю.

Не меншої уваги заслуговує й гібрид Легенда (ФАО 290), який ви-
різняється великою масою качана з 18 рядами зерен, що забезпечує 
максимальний врожай серед представлених компанією «Селекта» 
гібридів.

З огляду на власний досвід рекомендую іншим товаровиробни-
кам продукцію компанії «Селекта», яка відрізняється високою якіс-
тю посівного матеріалу та доступністю цінової політики. Особисто 
я маю намір і наступного року купувати насіння кукурудзи від ТОВ 
НВКФ «Селекта», що раджу й іншим аграріям.

Писарчук Оксана Юріївна,  
ФГ «Яружанка» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н).

Фермерське господарство 
«Яружанка» було створено 
мною у 2005 році та обробляє 
близько 300 га землі, третю 
частину яких відведено під ку-
курудзу. За час нашого госпо-
дарювання було випробувано 
різні технології вирощування, 
але все таки для себе обрали 
оранку.

Якщо говорити про поста-
чальників насіння кукурудзи, то 
тут скажу, що на сьогоднішній 
день звертаємо увагу на вітчиз-
няні гібриди, оскільки україн-
ська селекція виходить на рі-
вень зарубіжної за якістю, а по 
ціні – набагато дешевша, що в 
сучасних економічних умовах є 
дуже важливим.

За рекомендацією регіо-
нального представника компанії «Селекта» у Вінницькій області 
Палагнюка Сергія Миколайовича, у 2018 році було посіяно чо-
тири гібриди компанії «Селекта» - Кредо, Полтава, Серенада та 
Легенда.

Одразу хочу сказати, що всі гібриди вказаної вище компанії добре 
витримали погодні умови цього року, проте все ж на особливу увагу 
заслуговує гібрид Полтава (ФАО 270), який вирізняється швидкими 
та дружніми сходами, міцним стеблом, добре розвиненою корене-
вою системою та формуванням у середньому півтора качана.

А якщо до високої якості насіння компанії «Селекта» ще додати 
розумну цінову політику та гарний підхід до кінцевого споживача 
(в плані взаємодії), то вибір такого постачальника насіння на трива-
лий час стає очевидним.

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

«Селекта» на Вінничині
Український насіннєвий ринок кукурудзи наповнений як гібридами іноземної селекції, так і гібридами українських насіннєвих 

компаній. Втім вартість гібридів іноземних компаній не завжди по кишені українському аграрію та й не всі вони пристосовані до 
аномальних погодних умов України, а якість продукції деяких українських насіннєвих компаній не завжди на висоті. Внаслідок чого 
постає питання: а чи можливо віднайти компанію, чиї гібриди кукурудзи були б абсолютно пристосованими до сучасних погодних 
умов України, мали високу якість та адекватну ціну?

Всім вищезазначеним критеріям відповідає українська насіннєва компанія «Селекта», яка вже понад 20 років забезпечує україн-
ських аграріїв якісним та доступним насінням посухо- та жаростійких гібридів кукурудзи з високим рівнем холодостійкості, посухо- 
та жаростійкості, гарантуючи отримання високих та стабільних врожаїв.

Враження від таких гібридів з перших вуст отримані від аграріїв Вінницької області, які познайомились із гібридами компанії «Селекта».

Для будь-яких запитань звертайтесь за телефоном (050) 361-66-65  
або звертайтесь за офіційною відповіддю на E-mail: info@selekta.com.ua
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Традиційна технологія живлення озимих культур перед-
бачає внесення основних добрив (NPK) під основний чи пе-
редпосівний обробіток грунту або внесення в рядки чи по-
руч з розміщенням насіння при посіві стрічковим способом. 
При цьому вносять повну норму фосфорно-калійних добрив 
і частку азотних з огляду на потребу рослин в азоті до від-
новлення весняної вегетації та можливі втрати нітратів вими-
ванням осіннє-зимовими опадами. З відновленням весняної 
вегетації рослини потребують достатньої кількості доступно-
го азоту. Для цього тверді добрива вносяться врозкид розки-
дачами по поверхні вологого грунту, аби забезпечити розчи-
нення гранул добрива та проникнення розчину у грунт. Проте 
після танення снігу грунт залишається перезволоженим, що 
не дозволяє зайти техниці у поле. Очікуючи підсушення грун-
ту, за настання високих температур навесні, поверхня його 
швидко висихає і розкинуті гранули добрив залишаються не 
розчиненими у воді, не проникають у грунт, а відтак рослини 
не можуть споживати азот. Крім того, більша частина азоту із 
розкиданих добрив втрачається. Як правило, застосовується 
внесення твердих азотних добрив по так званому мерзло-та-
лому грунту, коли підмороження грунту вночі чергується з 
таненням його вдень. По замерзлому грунту техніка заходить 
в поле, розкидаючи добриво, а коли грунт розтає - гранули 
розчиняються і з талою водою азот проникає у грунт. При 
цьому також не уникнути значних втрат азоту. Проте останні-
ми роками спостерігаємо інтенсивне танення снігу і утворен-
ня сильно перезволоженої поверхні грунту (до болота), яке 
чергується з різким підвищенням температури та висушуван-
ням грунту, внаслідок чого внесення добрив по сухому грунту 
стає не ефективним. Або навпаки, снігу буває мало і з настан-
ням теплої погоди поверхня грунту пересихає швидко. Тоді 
доводиться чекати можливості внесення добрив прикоре-
нево сівалками по-Бузницькому, поки верхній шар грунту на 
глибину загортання добрив ще не пересихає. Адже розміще-
ні гранули добрив у сухому грунті рослинам не доступні аж 
поки грунт не буде зволожено опадами. В усякому разі втра-
чається дорогоцінний час для забезпечення потреби рослин 
у азоті, що негативно впливає на процес їх розвитку та фор-
мування майбутнього урожаю. Скажімо, якщо у фазі третього 
листка рослина не буде забезпечена вдосталь азотом, коли 
формуються бруньки бічних пагонів, то вони утворюватись 
не будуть. Якщо ж забезпечення рослин азотом відбудеться у 
фазі 5-6 листків, то перші дві бруньки не розвинуться до па-
гонів і лише третя брунька може утворити пагін. Тоді замість 
головного і двох бічних пагонів рослина утворить лише два 

— головний і один бічний, то ж потенціал урожайності значно 
зменшиться. Виникає питання: яким чином за таких неспри-

ятливих умов забезпечити рослини азотом до початку від-
новлення весняної вегетації. Було б добре, аби можна було 
покласти восени азот у грунт «про запас» з умовою, що він не 
буде промиватись у нітратній формі та споживатись надмірно 
рослинами восени. За яких умов це можливо?

По-перше, коли мікроорганізми-нітрифікатори не транс-
формуватимуть аміачний азот у нітратну форму. Як відомо, 
бактерії-нітрифікатори «засинають» при зниженні темпера-
тури грунту до нуля градусів і нижче. Отже, зберігати аміа-
чний азот поглинутим вбирним комплексом грунту можливо, 
починаючи з пізньої осені перед заморозками. Незважаючи 
на те, що доступний азот рослини можуть засвоювати і під 
час зимового спокою, внесений пізно восени перед пере-
ходом рослин у стан зимового спокою азот і може бути тим 
запасом, який рослини зможуть використати одночасно з 
відновленням весняної вегетації, коли потреба у ньому над-
звичайно висока. Тоді не потрібно тягнути сівалку по болоту 
чи розкидати добрива по поверхні пересушеного грунту. Для 
цього потрібно напередодні виходу рослин у зимовий спокій 
внести тверді добрива сівалками у міжряддя озимих колосо-
вих культур на глибину 6-10 см.

Це переконливо засвідчили вітчизняні вчені С. Попов та 
С. Авраменко своїми дослідами про вплив доз та форм міне-
ральних добрив при внесенні їх прикореневим підживлен-
ням в осінній період на процеси формування врожайності та 
якості зерна. У дослідах використовувались азотні добрива: 
карбамід у варіантах по 15 кг і 30 кг д.р. азоту, аміачна селі-
тра з такою ж концентрацією азоту та нітроамофоска (N-15, 
Р-15, К-15) по 15 кг та 30 кг д.р. з розрахунку на 1 га площі по-
сіву. Також застосовувались варіанти внесення добрив в різ-
ні строки до припинення осінньої вегетації за 11, 22, 27 і 39 
днів. Контрольні площі без осінніх підживлень. У середньому 
за 4 роки досліджень збільшення урожаю за внесення різних 
добрив коливались в межах від 5 до 2.14 ц/га. Зокрема у ва-
ріанті (N-30, Р-30, К-30) урожайність перевищувала контроль 
на 5 ц/га, у варіанті (N-15, Р-15, К-15) - на 4.6 ц/га.

Внесення карбаміду 30 кг д.р. забезпечило прибавку 4.4 ц/га. 
При внесенні аміачної селітри N-30 приріст урожаю склав 
3.6 ц/га. Варіанти з внесенням карбаміду N-30, аміачної селі-
три N-30 та нітроамофоски (N-15, Р-15, К-15) (з коливаннями 
у різні строки), виявились найбільш стабільні та ефективні 
по витратам. Отже, до відновлення весняної вегетації озимі 
можна підживляти як пізно восени та і рано навесні. Питан-
ня — це реальні можливості, обумовлені погодними умовами. 
Вибір за вами.

Іванчук М. Д., член-кор. МАКНС, (050) 604-11-45

ПІЗНЬООСІННЄ ЧИ РАННЄВЕСНЯНЕ? 
Коли підживлювати озимі твердими добривами

A1
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ПОСІБНИК З НАЙКРАЩОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ СЕКСОВАНОЇ СПЕРМИ

Рекомендації для успішного  
використання сексованої сперми:

- Важливо пам’ятати, що відібрана за статтю сперма, 
призначена для використання на телицях. Польові випро-
бування, в яких використовувалась відібрана за статтю 
заморожена сперма, показали, що сексована сперма, яка 
використовувалась на телицях, мала рівень запліднюва-
ності до 80% від звичайної сперми, яка використовувалась 
в тому ж стаді.

Для того, щоб збільшити свої шанси на успіх, зосередь-
тесь на двох важливих областях:

Відбір і догляд за телицями для осіменіння
Тільки телиці, за якими добре доглядали, які добре ви-

росли і мають помірну або кращу вгодованість, підходять 
для того, щоб отримати розморожену сексовану сперму.

Необхідно докласти зусиль для того, щоб зменшити 
стрес; підходяща чисельність стада в звичному середови-
щі у поєднанні з відповідним планом годівлі буде сприяти 
вашому успіху.

Використовуйте правильну техніку штучного 
осіменіння

Заморожена сортована за статтю сперма унікальна в 
багатьох відношеннях і, хоча суворий контроль за якістю 
залишається великою частиною всього процесу, необхідно 
пам’ятати, що:

• сперматозоїди могли зазнати ризику під час сортуван-
ня та процесу заморожування-розморожування;

• в кожній пайєті менше сперматозоїдів ніж в звичайній 
спермі, тому тут більш важливі правильні способи прове-
дення штучного осіменіння, і якщо вони виконуються пра-
вильно, то це може ще більше сприяти вашому успіху.

Поводження зі спермою,  
сортованою за статтю

• Завжди тримайте пайєти з сексованою спермою зануре-
ними в рідкий азот.

• Якнайменше маніпулюйте пайєтами з замороженою 
сексованою спермою.

• Завжди використовуйте охолоджений в рідкому азоті 
пінцет для переміщення пайєт.

• Розпізнавайте сперму в посудині Дьюара не виймаючи 
пайєти, так як це приведе до погіршення якості.

• Якщо пошук пайєти вимагає більше 3-5 секунд, опу-
стіть каністру знову в посудину як мінімум на 10 секунд 
перед тим, як знову продовжити пошук.

Розморожування сперми, сортованої за статтю
• Перевірте термометр термоса для розморожування 

сперми.
• Переконайтеся, що температура води в термосі 37°C 

перед тим, як кожна пайєта виймається з посудини.

• Забезпечте тепле, без протягів, середовище для роз-
морожування сперми.

• Розморожуйте тільки одну пайєту за один раз у воді з 
температурою 37°C протягом 30 секунд.

• Вийміть пайєту з води, витріть її насухо теплою папе-
ровою серветкою і не давайте їй знову охолоджуватись.

• Переконайтеся в тому, щоб все обладнання, включаю-
чи пайєтовводжувач для осіменіння, чохли і паперові сер-
ветки, було теплим перед тим, як воно буде контактувати з 
розмороженими пайєтами.

Осіменіння спермою, сортованою за статтю
• Можна притримуватись традиційного правила «ра-

нок-вечір», для того щоб телиці осіменялись від 8 до 11 го-
дин після виявлення тічки.

• Прийнятне використання синхронізації приходу в охо-
ту в поєднанні з виявленою тічкою. Осіменіння за часом не 
рекомендується.

• Збільшені зусилля по виявленню тічки будуть сприяти 
кращим результатам.

• Осіменіння розмороженою спермою повинні проводи-
ти тільки високодосвідчені техніки протягом 5 хвилин піс-
ля того, як її вийняли з посудини.

• Помістіть сперму в тіло матки. Не намагайтесь розмі-
стити сперму в кінчику рога, так як непотрібна маніпуляція 
зменшить відсоток тільності.

• Рекомендується, щоб сексована сперма використову-
валась для першого та другого осіменіння, а традиційна не-
сексована сперма пропонується для подальших осіменінь.

Директор ТОВ «СІМЕКС АЛЬЯНС УКРАЇНА» В.В. Саулко

Сексована сперма – це делікатний продукт, який потрібно використовувати обережно  
і відповідним чином, щоб досягти успіху. Сюди входить правильне поводження з ним  
під час використання на всіх етапах виробництва і в усіх моментах його переміщення.

A1
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ВК Технополь

Тел.: (067) 907-42-49, (098) 783-01-99        E-mail: technopol.sergiy@gmail.com

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

Потужність трактора - не менше 80 к.с.   Робоча ширина захвату - 6 м

ЗПБ-14

БРН-6, БРП-9

25% компенсації

з держбюджету

Подрібнювач ПТ-6

БГ-14

СІЛЬГОСПТЕХНІКА 
від виробника
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Подбай про своє...

СІЄМО КРАЩЕ!
З СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

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

Кожного року після збирання врожаю просапних куль-
тур відбувається один з двох варіантів розвитку подій:

- «не вродило» – є попит на продукцію, а, відповід-
но, і прийнятна ціна;

- «вродило у всіх» – нема попиту (перенасичення 
ринку), а, відповідно, продукцію важко реалізувати і 
ціна низька.

Тому необхідно отримувати запланований врожай 
кожного року за будь-яких обставин!

Вирішальним фактором виступають погодні умови. 
Це необхідна складова, але потрібно враховувати всі 
інші чинники.

Одним із відповідальних заходів в сільському госпо-
дарстві є якісний посів. І це не тільки запланована «нор-
ма висіву» на гектар і оптимальні строки, а ще й рівно-
мірна розкладка насіння як один із значущих факторів 
при несприятливих умовах.

За різними оцінками, врожайність просапних культур 
від нерівномірного розподілу насіння при посіві може 
зменшуватись на 25-30%.

Вирішенням цього питання є використання сучасних 
систем контролю висіву. Використовувати їх необхідно 
на будь-яких сівалках точного висіву і неважливо - ста-
ра вона чи нова. Всі сівалки потребують налаштування.

Існує 2 типа систем контролю висіву:
1. Примітивна система (з лампочками) - «сигналіза-

ція» працює за принципом «сіє чи не сіє». Налаштуван-
ня скидача насіння відбувається через прокручуван-
ня привідного колеса руками з невстановленою швид-
кістю, що не гарантує відсутність двійників та пропус-
ків при посіві.

2. Сучасна СКВ «RECORD» має наступні переваги:
- зрозуміле відображення якості висіву в реальному 

часі на 7-ми дюймовому кольоровому екрані;
- швидкий доступ до всіх параметрів системи по сим-

волах на сенсорному екрані;
- відсутність впливу вологості на роботу оптичних 

датчиків і здатність їх працювати в умовах забруднення;
- система зберігає в пам’яті дані 10 полів (до 500 га 

кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

www.seeding.com.ua 

Подбай про своє...

м. Херсон,  
Бериславське шосе, 2-В

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»
служить ефективним механізмом налаштування  
просапних сівалок для рівномірного висіву  
культур і отримання сталих врожаїв.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD» 
відображує:

- фактичну «норму висіву» в перерахунку на погонний метр і на гектар;
- «двійники» і «пропуски»;
- розподіл насіння (відстань в сантиметрах між насінинами по кожному 

ряду);
- кількість висіяних насінин поштучно по кожній секції  
і сівалці в цілому та ін.

since 
1999

A1
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Застосування запобіжних муфт забез-
печує захист устаткування від полом-
ки при надмірних навантаженнях 
та інших нештатних ситуаціях. При 
підключенні валу відбору потужності 
виникають високі навантаження через 
те, що потрібно відразу розкрутити вали 
всього агрегату. Фрикційна муфта працює 
як механізм зчеплення, і  дозволяє виконати 
повільний старт. 

Встановлення потужнішого карданного валу без вико-
ристання обмежувачів обертаючого моменту недоцільне, 

оскільки призведе до поломок більш коштовного облад-
нання сільгоспмашини.

До групи запобіжних елементів можна віднести широко-
кутні шарніри, які забезпечують роботу карданного валу на 
більших робочих кутах без зниження його працездатності

ЗАПОБІЖНІ МУФТИ -  
ГАРАНТІЯ БЕЗВІДМОВНОЇ  
РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

ОБГОННІ МУФТИ
Призначені для захисту трактора, а також приводних валів від залишкової кінетичної енер-

гії великої маси частин, що обертаються, яка виникає під час зупинки трактора або при різкому 
уповільненні ходу. Обгінна муфта передає обертаючий момент тільки в одному напрямку і не захи-
щає від перевантаження. Найбільш поширені муфти з правим обертанням. Муфта встановлюється 
з боку сільгоспмашини. У тому випадку, якщо на валу встановлюється ще одна запобіжна муфта 
іншого типу, обгонна муфта розташовується з боку трактора.

Застосування: косарки ротаційні, обприскувачі, сівалки.

РАДІАЛЬНО-ШТИФТОВІ МУФТИ
Використовуються для захисту трактора, а також приводних валів від ушкоджень, які виникають 

внаслідок перевантаження сільгоспмашини під час роботи, наприклад, заклинювання робочих ор-
ганів. Передача обертаючого моменту відбувається за допомогою підпружинених кулачків. У разі 
виникнення звуку при спрацьовуванні муфти, який є ознакою виникнення перевантаження, необ-
хідно зупинити техніку, щоб запобігти виникненню зносу та руйнування механізму.

Застосування: навантажувачі, підбирачі, роторні граблі-ворушилки, зернові жниварки.

МУФТИ ЗІ ЗРІЗНИМ БОЛТОМ 
Призначені для обмеження надмірного обертаючого моменту, який виникає при перевантаженні 

сільгоспмашини. При перевищенні встановленого обертаючого моменту болт зрізається, що дозволяє 
вилці та маточині (ступиці) обертатися незалежно одна від одної. Запобіжна муфта зі зрізним болтом 
встановлюється з боку сільгоспмашини.

Застосування: машини для внесення рідких добрив, прес-підбирачі, кормороздавачі.

ФРИКЦІЙНІ МУФТИ 
Використовуються для передачі обертаючого моменту за допомогою підпружинених фрикційних на-

кладок. Залежно від коефіцієнта тертя фрикційного диска і ступеню стискування пружини визначається 
обертаючий момент, що передається. Обертаючий момент коригується стисненням пружини. Фрикційна 
муфта встановлюється з боку сільгоспмашини.

Застосування: роторні косарки, прес-підбирачі, ґрунтові фрези і техніка, що працює з ґрунтом.

ШИРОКОКУТНІ ШАРНІРИ
Застосовують на карданних валах для збільшення робочого кута при збереженні плавності роботи 

за рахунок постійної рівності кутів кінцевих вилок. Шарнір збільшує робочий кут в горизонтальній і 
вертикальній площині. Встановлюється як на приймальний вал сільгоспмашини, так і на вал трактора.

Застосування: обприскувачі, міксери, прес-підбирачі.

(050) 396-30-10 
(067) 494-19-20  
(0552) 48-52-33

КАРДАНИ

A1

www.progress-k.com.ua
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• Эффективная очистка и калибровка по удельному весу всех известных видов семян 
 (трав, зерновых, зернобобовых, технических, овощных и других культур);
• Бережная сортировка зерна по признакам биологической ценности 
 (сильный зародыш, высокая всхожесть и продуктивность, 
 большая масса 1000 семян, здоровые и жизнеспособные семена);
• Повышение урожайности, классности посевного и товарного зерна;
• Отсутствие строгих ограничений по влажности и засоренности исходного материала;
• Быстрая смена режимов работы сепараторов САД при смене культур;
• Низкая энергоемкость;
• Широкий модельный ряд на 4,5,10,15,20,30,40,50,100,150 т/ч.;
• Наличие встроенного циклона на всех моделях сепараторов.

производитель 
зерноочистительного 
оборудования

Мы разработали технологию получения высокоурожайных семян и воплотили ее в аэродинамическом сепараторе САД. 
ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШЕЙ УСТАНОВКОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ УСПЕШНЕЕ.

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ЗЕРНОВЫЕ
СЕПАРАТОРЫ

ООО НПП «Аэромех», Украина, г. Кременная, 
тел.: 050-348-92-71; 050-614-52-57; 097-727-23-82 
www.aeromeh.com.ua, е-mail: aeromehua@gmail.com  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ 25%
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ

A1

Виробник сільськогосподарської техніки  
ТОВ «АЯКС АГРО» пропонує універсальний ко-
ток-подрібнювач «АЯКС»! Ріжучий водоналивний 
гідравлічний коток «АЯКС» спеціально розробле-
ний для подрібнення сухих рослинних залишків, ви-
рівнювання і часткового мульчування поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчу-
вання ґрунту затримує випаровування вологи, регу-
лює температуру поверхневого шару, стримує ріст 
бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт 
органічними речовинами.
Передові технології, що використовуються при ви-
робництві котка «АЯКС», забезпечують надійну ро-
боту протягом всього терміну експлуатації.

Робоча ширина захвату, м 6

Робоча швидкість, км/год 12

Транспортна швидкість, км/год 20

Діаметр котка, мм 465 (сталь 09Г2С)

Кількість котків, шт. 3

Продуктивність, га/год 4,8-7,2

Габаритні розміри в робочому положенні:

Довжина, м 3,05

Ширина, м 6,24

Висота, м 1,02

Габаритні розміри в транспортному положенні:

Довжина, м 4,4

Ширина, м 2,39

Висота, м 1,56

Загальна маса

Без води, кг 1550

З водою, кг 1850

Обслуговуючий персонал 1 (тракторист)

Агрегатується з тракторами класу 1,4

треби (висота, вага для найбільш продуктивної 
роботи саме з Вашим типом ґрунту).

Завдяки високій швидкості обертання ротора котка 
зі збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 
135 ножів довжиною 96 мм, підбору необхідної висо-
ти зрізу за допомогою навіски трактора, - універсаль-
ний коток–подрібнювач «АЯКС» задовольнить усі ці 
потреби в господарстві і продемонструє абсолютно 
новий рівень обробки ґрунту в післяжнивний період!
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» оснаще-
но сучасною гідравлічною системою складання, що 
зменшує габарити при транспортуванні, максималь-
но знижує навантаження на трактор, чим дозволяє 
зекономити кошти на пальне та утримання тракторів.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане 
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви ма-
єте на меті:
• отримати бездоганну якість подрібнення;
• оптимізувати перетворення рослинних залишків 

на поживні речовини;
• ефективно знищувати бур’яни і шкідників сіль-

ськогосподарських культур;
• зменшити експлуатаційні витрати, використову-

ючи новітню техніку, що регулюється під Ваші по-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!
АЯКС АГРО

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ
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Директор Кравченко Олексій Вікторович 
(096) 806-31-30, (066) 119-77-77

kravchenko1212@gmail.com
ayax-agro.com

Дзвони зараз!

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

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.

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)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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 борони-
мотиги корисно при вирощуванні 
всіх просапних культур, а навесні 
— для озимого поля.

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 — ЕФЕКТИВНИЙ  
І НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!

АЯКС АГРО

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ
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Суть метода – смешать материалы, 
которые уже есть на участке (грунт, кам-
ни, отсев, песок и пр.) с необходимым 
количеством вяжущего вещества (це-
мент + полимерный стабилизатор) и 
уплотнить.

Преимущество данного метода в 
том, что нет необходимости привозить 
щебень, рассыпать и трамбовать его. До-
статочно грунта и других сыпучих мате-
риалов, которые уже есть на дороге.
Процесс состоит из нескольких этапов

1. Равномерное распределение вя-
жущего вещества по поверхности в не-
обходимой пропорции при помощи раз-
брасывателя сыпучих материалов Stehr 
SBS-3000. Это может быть цемент, из-
весть или другой материал.

2. Измельчение дороги на глубину 
25-40 см. Дробление камней, щебня, 
грунта и перемешивание с вяжущим ма-
териалом, универсальной лесной фре-
зой Seppi Starsoil 250.  

3. Проливание дороги раствором по-

лимерного стабилизатора.
4. Повторное смешивание грунта на 

глубину до 40 см.
5. Планирование и профилирование.
6. Укатывание тяжелым виброкатком.
За рабочую смену можно полно-

стью реконструировать 2000-6000 кв.м. 
полотна.

Таким же способом можно стабили-
зировать участки на промышленных 

объектах - солнечных станциях, трактор-
ных бригадах, деревоперерабатываю-
щих заводах и т.п.

В итоге – имеем ровный участок до-
роги, который стабилен при любых по-
годных условиях, таких как дождь, снег, 
мороз. Дорога, построенная методом 
стабилизации, имеет безремонтный срок 
эксплуатации 5-7 лет и способна нести 
нагрузку до 11 т на ось.

До После

Этот метод в разы ускоряет процесс 
строительства дорог. Себестоимость на 
50-70% меньше. Повышенный срок 
службы. Высокая прочность, влагостой-

кость и упругость. При желании можно 
дополнительно покрыть гравием или 
слоем асфальта 3-5 см, что, в свою оче-
редь, увеличит срок эксплуатации.

До После

Специалисты ЧП «Агрореммаш-Плюс» 
помогут Вам правильно подобрать универ-
сальную фрезу Seppi M, оборудование для 

внесения сыпучих смесей и для внесения 
растворов стабилизирующих агентов.

Оказываем услуги по стабилизации 
дорог и участков.

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: (096) 464–73–93
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ
НА ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГАХ

Как правило, после осенне-зимнего периода, грунтовые и насыпные дороги между 
селами и полями разбиваются.

Проезд тяжелых тракторов и комбайнов приводит к образованию глубоких ко-
лей, проезд автомобилей и техники по таким дорогам становится невозможным.

Такая ситуация требует периодически запускать грейдер для выравнивания этих 
дорог. Но эта мера дает временный результат и после следующих осадков колеи и 
ямы появляются снова.

В мире все большей популярностью пользуется строительство дорог и дорожных 
основ методом стабилизации грунта, в Украине эта технология также набирает 
«обороты» благодаря универсальным фрезам и мульчерам Seppi M Starsoil и Multiforst.

A1
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ТЕХНІКА НАШОГО ВИРОБНИЦТВА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ МАШИН ТА ДСТУ ISO 4254-1:2012, ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУ 2189-90, ГОСТ 12.2.003-91

м. Вінниця, вул. Чехова, 29. Тел./факс: (0432) 65-55-59; (067) 430-74-75; (067) 430-07-06         www.vinmashpostach.com

ПІДЙОМНИК НАВІСНИЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПНУ-1,3 "СВАРОГ"
ПОЛЕГШЕННЯ ТА ПРИСКОРЕННЯ завантаження розкидачів 
мінеральних добрив мішками типу "Big-Beg". 
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ (сільське господарство, ремонтні 
майстерні, будівництво та інше). 
СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ на механізацію - агрегатування 
з розкидачем мінеральних добрив на одному тракторі 
тягового класу 1.4-3.0 одночасно.

Гарантія точного та рівномірного розкидання добрив
Оснащений дисками з рухомими лопатками
Можлива робота однієї сторони розкидача
Діапазон розкидання добрив, м - 12-24
Кількість дисків, шт - 2,   Кількість лопаток, шт - 4,
Змінні колеса, шт - 4, Невелика вага, кг - 240
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм -1300х1750х1100.

•  Застосування у портах, залізницях, зерноскладах та відкритих токах.
•  Точне та швидке завантаження, створення буртів 
     у відкритих та закритих складських приміщеннях.
•  Прискорення процесу розвантаження автотранспорту 
    та одночасне складування зернового матеріалу.

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧ БУНКЕРНИЙ ЗНБ-120

Продуктивність до 150 т/год
Висота кидання - 8 м. Дальність – 22 м.
Габарити бункеру – 2600/1500/750 мм

• ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ: мінімальний виліт 
  стріли - 1300 кг, максимальний - 1000 кг.
• МАНЕВРЕНІСТЬ У РОБОТІ (поворот на 150° без переміщення).
• ПОСИЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПІДЙОМНОЇ СТРІЛИ.
• ВИСОКОЯКІСНЕ ІТАЛІЙСЬКЕ ГІДРАВЛІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ.
• ЯКІСНЕ ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ.
• МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА - 5 м.
• МАКСИМАЛЬНИЙ ВИЛІТ СТРІЛИ - 2,5 м.

Гарантія на техніку - 12 місяців!

ЗЕРНОНАВАНТАЖУВАЧІ ЗН-80, ЗН-90, ЗН-120

•  АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ 
     (розроблена система оптимізаціі).

•  БЕЗШУМНИЙ М0Т0Р-РЕДУКТ0Р

ШВИДКІСНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ сучасних автомобілів 
з високими бортами (продуктивність від 80 до 120 т/год).

ЗАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДІВ 
з висотою складування до 8 м. 

ВИСОТА КИДАННЯ - від 6 м.
ДАЛЬНІСТЬ ПОЛЬОТУ ЗЕРНА до 22 м. 

МЕХАНІЧНЕ ПЕРЕЛОПАЧУВАННЯ 
(перебуртовка) зерна та формування 
високих бортів (сепарація з відділенням легких домішок).

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

ДОЗАТОР «CONTROL-150»

РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ РМД-1200

3РУЧНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ШВИДКІСТЬ, ЕКОНОМІЯ

компактний пристрій для розвантаження 
посівного матеріалу та мінеральних 
добрив з мішків типу Big-bag
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ОЧИСТИМ СТАРЫЙ ФРУКТОВЫЙ САД ОТ ПНЕЙ!
ВВЕДЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАБРОШЕННОЕ ПОЛЕ!

ВЕРНЕМ УКРАДЕННЫЕ САМОСЕВНЫМИ ПОСАДКАМИ ГЕКТАРЫ!
Хороший хозяин заботится о зем-

ле. Это аксиома, не вызывающая сом-
нения! Кто сталкивался с вопросами 
обработки земель под старыми непло-
доносящими садами и виноградника-
ми, давал новую жизнь старому забро-
шенному полю, знает, как хлопотны и 
затратны заботы о таких непростых 
территориях. Использование старых 
добрых методик, игры с бульдозером, 
экскаватором, плантажным плугом, да 
и прочие забавные методы для нашей 
команды ушли в прошлое после близ-
кого знакомства с вариантами очистки 

территории мульчером-ротоватором. 
Значительное увеличение периода 
повторного зарастания нежелатель-
ной порослью, повышение плодоро-
дия почвы органическим методом, 
эффективность, скорость, итоговая 
стоимость - отличительные черты 
данной методики. Только вот покупка 
«правильного» комплекта подобного 
оборудования, обучение специали-
стов и прочие занимательные заботы 
целесообразны при наличии 700-1000 
гектар территорий, требующих сроч-
ной реанимации. У вас меньше? Хоти-
те попробовать? Надо быстро? Наша 
команда к Вашим услугам! 

Оптимальный и индивидуальный 
подход к каждому из земельных участ-
ков, весьма гибкая ценовая политика и 
высокое качество наших услуг к Ваше-
му вниманию!

С уважением, Денис Баштовой 
директор ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ»

ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ» • http://pney.net.ua • +38 (098) 37-00-007
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Застосування у господарстві професійних рішень з контро-
лю та ефективне використання дизельного палива, гасу, КАС, 
AdBlue тощо, одночасно з закупівлею якісних ресурсів за гур-
товими цінами і точним дозуванням, дозволить швидко оку-
пити інвестицію та гарантувати безвідмовну тривалу роботу 
техніки, особливо сучасних паливних систем EURO 5/6. 
Також ліквідується зайвий пробіг та заробітна плата водію за 
час на трансфер транспорту до АЗС.

Не утворюється сконденсована вода – пластиковий (поліети-
леновий) резервуар за своєю конструкцією має дві стінки та 
повітряну подушку між ними, через що майже не розширю-
ється на сонці і волога з повітря не потрапляє до палива.

Не схильний до корозії – в паливо не потрапляє іржа, що 
забезпечує довготривалий термін служби паливної системи 
техніки та фільтруючих елементів.

Не потребує обслуговування – продукція SWIMER не потре-
бує зовнішнього фарбування з попередньою очисткою та 
антикорозійною обробкою. Паливозаправний пункт може 
розташовуватись під прямими сонячними променями, не по-
требує додаткового навісу, не деформується, не втрачає ко-
льору і має ультрафіолетовий захист!

Багато дилерів відомих європейських виробників с/г техніки 
не надають розширений гарантійний пакет на свою продук-
цію, якщо покупець не гарантує використання резервуару з 
пластмаси для ПММ та рекомендують SWIMER в якості мо-
більного паливозаправного пункту та міні АЗС.

Мобільні АЗС SWIMER відповідають екологічним нормам та 
вимогам до резервуарів для зберігання ПММ. Вся продукція 
сертифікована у країнах ЄС та Україні і має відповідні дозволи 
для використання.

ДВОСТІННІ мобільні АЗС SWIMER –  
Н О В И Й  П О ГЛ Я Д  Н А  К О Н Т Р О Л Ь  В И Т РАТ  Р Е С У Р С І В

ТОВ «СВІМЕР-УКРАЇНА»
тел. (044) 465-62-34
тел. (067) 362-63-13

ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ
info@swimer.com.ua
www.swimer.com.ua

Компанія SWIMER виробляє двостінні мобільні резервуари з пластмаси (поліетилену) 
і займає лідируючі позиції на ринку Польщі та в країнах ЄС. Двостінні ємності 
SWIMER мають найширший модельний ряд від 1500 до 10000 літрів. Завдяки 
оптимальним габаритам та малій вазі, АЗС SWIMER можуть експлуатуватись одразу 
після встановлення та не потребують ні особливої підготовки території, ні дозволів.

Вироблено 
у ПОЛЬЩІ
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