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155 000 грн.

від 63 000 грн.

РОТАЦІЙНА ШТРИГЕЛЬНА 
БОРОНА 6-9 м
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ЗАПРОШУЄМО НА ВИСТАВКУ «АГРО-2019» 4-7 ЧЕРВНЯ, НАШ СТЕНД 3-01 (ПАВІЛЬЙОН 3)
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У ПРИРОДИ НЕМА ПОГАНОЇ ПОГОДИ
Біологічна врожайність зерна пшениці по попереднику бага-

торічні трави, третя обробка – для активізації відтоку асимілянтів.
Без фосфору та калію уповільнюються процеси росту, навіть 

до гальмування фотосинтезу. Одночасна нестача азоту і мікро-
елементів обумовлює переповнення хлоропластів крохмалем 
у зв’язку з порушенням нормального відтоку асимілянтів у 
репродуктивні органи рослин. Це, у свою чергу, негативно по-
значається на формуванні врожаю. Хоч застосування добрив 
є дієвим чинником впливу на рівень врожайності зернових та 
зернобобових, олійних та технічних культур, проте вони неод-
нозначно впливають на процес фотосинтезу: за різних умов 
можуть оптимізувати чи пригнічувати його. Крім того, генетичні 
особливості сорту вносять свої корективи у використанні еле-
ментів живлення рослин та відповідні зміни у рівні урожаю 
та якості зерна. Тож, необхідно поповнювати вміст макро- та 
мікроелементів у рослинах у період вегетації культур різних 
сортів для одержання максимального урожаю. Для кращого за-
своєння макроелементів в формулах АБК - аммонійно-карбок-
силатна формуляція, а в формах карбоксилатних доступність 
АБК на 100% рослинам в усі фази, на відміну від звичайних 
сольових та хелатних з ЕДТА елементів живлення. Крім того, 
АБК не потребує в 90% випадків фунгіцидного захисту і у всіх 
випадках покращує ефективність і основних добрив, і засобів 
захисту рослин у випадках нагальної їх потреби.

В Уманському національному університеті досліджено, що 
найбільші прибавки врожаю від застосування АБК можуть 
бути при інкрустації та інокуляції насіння, та в фазах до та під 
час цвітіння і при достиганні.

Прибавки врожайності зерна пшениці сорту Місія Одеська 
по попереднику багаторічні трави, третя-четверта обробки – 
для активізації відтоку асимілянтів в зерно:

  1. Обробка насіння - +5-37,7 ц/га; 2. Посходове внесення 
– 1,4-5,7 ц/га; 3. В період цвітіння - від 8-19,9 до 53,5 ц/га. 
Всього за чотири-шість обробок зареєстровано 74,8 ц/га при-
бавки – 115,0 ц/га при врожайності на контролі 40,2 при по-
переднику багаторічні трави.

На фото конкретні приклади застосування препаратів 
АгроБіоКомплексної технології, до якої і кращої ще є час іти.

На ваші питання про всі елементи агротехніки, що підвищу-
ють культуру землеробства, родючість ґрунту, вологозбережен-
ня і енергозберігаючі агротехнології, як захистити рослини при 
будь-якій погоді, відповімо і підтримаємо при зустрічі - як безпо-
середньо, так і віртуально - за допомогою сучасних засобів зв’язку.

м. Київ: (067) 404-63-99, (097) 386-08-50;  
м. Херсон: (050) 318-80-16;  

м. Полтава: (097) 900-00-65; м. Одеса: (050) 937-80-87
agrovio.com.ua

На початку вересня потенціал соняшника  з АБК до 50 ц

В середині червня з АБК потенціал зберігається 15 т з га

A1
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АГРОЛИП® является натуральным геле-
образным соединением биологического 
происхождения. За счет уникальных клеевых 
свойств после проведения обработки уже в 
течение 30 минут на поверхности плодов и 
листьев образуется воздухопроницаемая и 
водоустойчивая натуральная пленка, кото-
рая не препятствует газообмену растений. 
Пленка отличается повышенной гибкостью и 
прочностью, поэтому препарат широко при-
меняется при обработке посевов масличных 
культур: горчицы и рапса, бобовых: фасоли, 
гороха, чечевицы, с целью сохранения уро-
жая. В связи с тем, что период дозревания 
стручков рапса растянут во времени, его 
производство невозможно без обработки 
растений перед сбором препаратами, кото-
рые предотвращают растрескивание струч-
ков. С использованием Агролипа® значи-
тельно снизилось растрескивание стручков, 
что позволило увеличить урожайность более 

чем на 30%. Период применения довольно 
широкий – от 2 дней до 4 недель до уборки, 
чем раньше применение, тем выше эффект 
– пленка регулирует воздухо-влагообмен, 
продлевая действие макро-, микроэлемен-
тов, усиливая отток пластических веществ 
в семена, тем самым увеличивая их массу 
на 10-15%. На полях рапса озимого в 5-ти 
районах Львовской и Ивано-Франковской 
областей, где применялся Агролип®, стручки 
простояли больше месяца под дождями и не 
растрескались даже при уборке, а масса ты-
сячи семян была на 0,8-1,3 грамма выше по 
сравнению с необработанными участками – 
проверяли в каждом районе.

При систематическом применении пре-
парата естественным путем происходит 
мобилизация иммунной системы, повы-
шается устойчивость растений к неблаго-
приятным факторам окружающей среды: 
экстремально высокой или низкой темпе-

ратуре, засухе или переувлажнению.
• применяется для предпосевной обработ-

ки семян: особенно незаменим при обработке 
семян бобовых культур инокулянтами, т. к. 
приклеиваясь к ним, является питательной 
средой для микроорганизмов;

• введение в почву при капельном поливе 
совместно с удобрениями способствует соз-
данию мощной корневой системы растения;

• за счет высокой клеящей способности при 
обработке растений в период посадки и веге-
тации обеспечивает надежное и длительное 
закрепление на посадочном материале;

• повышает скорость действия и эффек-
тивность СЗР, за счет поддержания дли-
тельного времени оптимальной влажности 
на поверхности растения, что позволяет 
снизить нормы расхода пестицидов на 15-
30%, без потери их эффективности;

• образует защитную эластичную плен-
ку, которая как термос создает микрокли-
мат внутри листа и плода, предохраняя 
его от высыхания и солнечных ожогов;

• естественным путем (за счет наличия 
полисахаридов) способствует повышению 
содержания сахаров в плодах и клеточном 
соке растений, что повышает количество 
и качество урожая.

Агролип: 050 937-80-87, 050 318-80-16 
АБК: 067 404-63-99

www.agrolip.com • agroliptm@gmail.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ  
ПРИЛИПАТЕЛЬ-ГИДРОГЕЛЬ АГРОЛИП®

47 ц/га в Одесской обл. с АБК и АгролипРапс с АБК равен радости, 
когда стручки еще и склеены

A1
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СВЦ «ЯРОВІТ» +38 050 3052095, тел.: +38 067 5390785

Полтавская пшеница в фокусе европейской селекции
О кардинальных изменениях в европейских подходах к селекции озимой пшеницы и лидерских позициях Украины по этому 
тренду – в разговоре с директором Селекционно-производственного центра «Яровит» Николаем Васильевичем Дубенцом.

Эпоха перемен в рабочем порядке. 12-13 марта этого года в г. 
Детмольд состоялась «29-я рабочая встреча» Ассоциации исследо-
ваний по зерновым культурам совместно с Макс-Рюбнер институ-
том и Институтом исследований безопасности и качества зерновых 
культур. Это значимое событие для немецкого и европейского рын-
ка озимой пшеницы. И мы благодарны организаторам за получен-
ную возможность представить широкой европейской обществен-
ности достижения и подходы полтавской селекционной школы. Без 
преувеличения скажу – наши презентации вызвали большой ин-
терес. Ведь те проблемы, которые решены в украинской селекции, 
сейчас остро стоят перед европейской.

Общество все больше обращает внимание на здоровое питание. 
В частности, приводились данные очень масштабного исследования, 
которое охватило почти столетнюю историю выращивания озимой 
пшеницы в Германии: как влияли сорта, которые выращивались 100, 
80 лет назад и так далее, включая современные, на здоровье потре-
бителей. А лейтмотивом конференции были вопросы: как сельское 
хозяйство влияет на окружающую среду и человека?

Почти половина бюджета ЕС тратится на поддержку сельского 
хозяйства. И все больше людей задаются вопросом – нужно ли вно-
сить такое количество химии? Ухудшение условий окружающей 
среды, проблемы со здоровьем человека тяжелым бременем ло-
жатся на плечи общества – как в экономическом, так и социальном 
смысле. А производители пестицидов, фактически, получают сверх-
прибыли за этот счет.

У нас нет запасной Европы. Получается, что та формула, по кото-
рой работала европейская селекция последние десятилетия, под-
дается критической оценке. Постулат «больше химии, больше удо-
брений = больший урожай» уже себя не оправдывает. ЕС тратит 
огромные средства на поддержку сельского хозяйства, но отдача 
от возрастающего применения удобрений и агрохимикатов с каж-
дым годом все меньше. Прибавка в одну, максимум, две тонны – 
это мало с экономической точки зрения. А с точки зрения влияния 
на окружающую среду и здоровье человека – полностью убыточно. 
Сейчас Евросоюз принимает жесткие директивы по уменьшению 
внесения удобрений и СЗР. Фактически на наших глазах в земледе-
лии происходят тектонические сдвиги.

В то же время, тема биологического производства и эко-выращи-
вания приобретает все больше популярности. Для большинства реги-
онов, особенно с дефицитом влагообеспечения, разница в урожайно-
сти между классической и органической технологиями минимальна. 
Общество задает вопрос своим фермерам: а 10-15 химических обра-
боток – это целесообразно? Стоит ли ради прибавки урожая уничто-
жать окружающую среду и подвергать опасности здоровье граждан? 
Ведь в той же Германии, в среднем, вносят только одного азота 200 
кг в действующем веществе и нитраты смываются в реки, побережья, 
грунтовые воды... Но как бы не «химичили», средняя урожайность 
озимой пшеницы 2018 года составила лишь 58 ц/га.

Жесткая селекция селекционных подходов. Селекционеры оказы-
вают все большее внимание устойчивости растений к болезням и вре-
дителям. В ряде европейских стран являются обязательными два од-
новременных этапа государственного испытания сортов и гибридов: 
выращивание по классическим и эко-технологиям. Решение о вклю-
чении сорта в Реестр принимается на основе суммарного результата. 
Ставится обязательное требование – обеспечить надлежащую уро-
жайность без химического допинга, иметь устойчивость на генетиче-
ском уровне к болезням, вредителям, стрессовым факторам.

Мейнстрим сейчас один – уменьшение химической нагрузки 
на экологию. И изменения климата, хорошо нам известные в Укра-
ине, его только ускоряют. Так, в прошлом году в Германии был ре-
кордно засушливый год. При нехватке влаги удобрения и СЗР 
не принесли ожидаемого эффекта. И вопрос о целесообразности их 
применения в таких больших дозах оправдан.

В мире нет дефицита пшеницы в целом – в мире не хватает 
именно качественной продовольственной пшеницы. В будущем 
будет расти спрос на качественную пшеницу, выращенную при со-
блюдении надлежащих экологических стандартов, с минималь-
ным химическим отягощением. Например, такие требования уже 
сейчас ставит Китай. И селекционеры должны предоставить про-

изводителям соответствующие сорта.
Украина – премиум-лидер. Украина стояла у истоков селекции 

озимой пшеницы. Сейчас мы являемся мировым лидером в произ-
водстве, прежде всего, качественной пшеницы. Кстати, в других стра-
нах разница между ценой на продовольственную и фуражную пше-
ницу более существенная. В Европе проблемно получить хорошие 
урожаи продовольственной пшеницы, и они, в основном, достигают-
ся за счет внесения высоких доз азотных удобрений. Так что Украи-
на имеет все шансы успешно работать в премиум-сегменте озимой 
пшеницы. Такого уровня земледелия, которого мы достигли, мало где 
в мире увидишь. Наши производители поездили по Европам и Аме-
рикам – их теперь трудно удивить. Скорее европейские фермеры со 
своими клочками земли в химически-тепличных условиях удивляют-
ся – как мы смогли достичь таких масштабов и уровня производства!

И когда наш фермер ищет что-то лучшее за границей, за морем 
– следует подумать о непревзойденных достижениях украинской 
селекции. Это признают в Европе, Америке, Канаде... Хлеб был все-
му голова – и в селекцию вкладывали огромные инвестиции.

Изменение мышления и климата. И сейчас украинская селекция 
имеет определяющие преимущества. У нас среднесуточные темпера-
туры на 3-4 градуса выше, чем в среднем по Европе. И глобальное 
потепление за пару десятилетий сведет эту разницу на нет. Евро-
пейские фермеры будут работать при нынешних наших условиях. А 
принципы, на которых разработаны наши сорта, выведенные именно 
для жестких климатических условий, которые используют каждую 
капельку воды и крошку минерального питания, развиваются в сим-
биозе с почвенной биотой – это будущее и европейской селекции.

Наш путь – это европейское будущее. То, над чем лучшие евро-
пейские селекционные центры только начинают работать, нами уже 
успешно реализуется. Европейская селекция разрабатывала сорта 
для работы в условиях максимального химического допинга. А задачей 
украинской селекции, нашего селекционного центра было создавать 
такие сорта, которые покажут свои лучшие качества как с использова-
нием минимального количества химии, так и по органическим техно-
логиям. У нас есть целый ряд уникальных подходов и запатентованных 
селекционных методов. Мы большое внимание уделяем развитию 
корневой системы, способности растений формировать максимальный 
урожай за счет зимних запасов влаги – это мало кто исследует. 

Наши достижения уже вызывают большой интерес за рубежом. 
Мы сотрудничаем со многими профильными учреждениями, в част-
ности, INRA – Французским Национальным институтом исследова-
ний г. Клермон-Ферран. При равнозначной урожайности с сортами 
мировой коллекции, наша пшеница имела на 2-3% больше белка 
в зерне. Это огромная разница!

Устойчивость к вредителям, болезням, стрессовым факторам 
и качество зерна – по этим параметрам полтавская пшеница «на ко-
лос выше». Это данные по многим полигонам за десять лет исследо-
ваний, они открыты общественности. И мы тоже открыты для наших 
хлеборобов. В этом году проводим масштабный Международный 
день поля, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с условия-
ми, в которых мы работаем – и увидеть, чего мы достигли. У нас каж-
дый год в работе более 25000 селекционных линий, под различные 
сценарии выращивания. 

Хлебное место силы близ Диканьки. Задача нашей селекции – 
предоставить требовательным украинским производителям сорта, 
которые способны реализовать максимальный потенциал при ми-
нимальных затратах и вредной химической нагрузке на окружа-
ющую среду в изменчивых почвенно-климатических условиях. И 
для этого полтавские сорта проходят чрезвычайно жесткие условия 
отбора. Наши секционные поля расположены в исторической мест-
ности – рядом с тем самым гоголевским хутором близ Диканьки. 
И это настоящее место силы для рождения новых сортов. Не только 
ученые, но и сама природа проводит качественную селекционную 
работу. Дело в том, что поля расположены на пересечении клима-
тических зон, с большой амплитудой погодно-климатических ко-
лебаний. Это позволяет одновременно отбирать как чрезвычайно 
урожайный, так и устойчивый к широкому спектру стрессовых ус-
ловий генетический материал. Как раз то, что надо для Украины. И, 
как оказалось, для Европы тоже!

A1
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Benvenuto! Для вас Mecmar всегда на связи! +38 (098) 746-81-37

Считается, что сельскохозяйственная техника и оборудование – это больше сфера 
мужских интересов. Но настоящий профессионализм и любовь к своему занятию 
открывают новые горизонты в любом деле. Знакомьтесь - женский взгляд на 
увеличение рентабельности растениеводства с Mecmar. На вопросы редакции 
отвечает Оксана Горбачевская – официальный представитель завода в Украине.

■  Как произошло Ваше первое знакомство 
с сушилками Mecmar?

 – Я познакомилась с этим брендом благода-
ря моей подруге – руководителю HR агент-
ства. Так сложилось, что в 2011 году у меня 
начался новый этап в жизни, и я искала но-
вую интересную работу. Меня пригласили 
на аграрную выставку, где мне посчастли-
вилось познакомиться с Джованни Марко-
лонго – основателем и учредителем компа-
нии Mecmar. Он и пробудил во мне сначала 
интерес, а затем и любовь к машинам этого 
известного итальянского бренда. Mecmar 
производит зерносушилки разных типов 
для всех видов зерновых и масленичных 
культур: мобильные, стационарные, а также 
машины для обжарки сои. И все, произве-
денное компанией, является надежным и эф-
фективным инструментом для агропроизво-
дителей во многих странах мира, помогает 
им обеспечить требуемый высокий результат 
и прибыль. Признаюсь, что страсть, с которой 
создатель и руководитель Mecmar делился  
со мной своими знаниями, сведениями о раз-
работках компании, до сих пор движет мною 
в моей повседневной деятельности.

■  Интересно ли женщине работать  
в сельскохозяйственной сфере?

 – Никогда не думала, что именно в сель-
ском хозяйстве я реализую все свои дет-
ские мечты: стать директором, как мой 
отец, вести международные сделки, пу-
тешествовать по всему миру, участвовать 
в выставках и выступать перед серьезной 
профессиональной публикой. Мне нравит-
ся заниматься зерносушилками Mecmar, так 
как это органично побуждает ко всесторон-
нему развитию. С одной стороны, я узкопро-
фильный специалист, а с другой стороны, 
я занимаюсь и продажами, и маркетингом, 
и бухгалтерией, и мотивацией команды, 
вдохновлением людей – и многим другим.

■  Почему Вы для своего профессиональ-
ного роста и развития избрали именно 
Mecmar?

 – Когда я получила предложение открыть 
представительство Mecmar в Украине, я три 
месяца изучала этот сегмент, отложенный 
спрос, конкурентную среду. Скажу, что за это 
время я опросила всех пользователей Mecmar 
и поняла: нет ни одного, кто бы пожаловался 
на качество машин и сложность их использо-
вания, все были довольны, с удовольствием 
делились опытом. Агропроизводители, на-

пример, особо подчеркивали, что расход то-
плива при сушке кукурузы не превышал 1,2 
литра на т/% при температуре не выше +5°С, 
а производительность реально совпадала 
с заявленной изготовителем. Все эти веские 
аргументы и побудили меня дать согласие – 
и в 2012 году я предметно приступила к ра-
боте в Украине с этим брендом. На сегодняш-
ний день я занимаюсь развитием дилерской 
сети Mecmar в 7 странах.

■  Сложно ли было разобраться 
в специфике столь специализированного 
оборудования мирового уровня?

 – На самом деле, все гениальное просто. 
Для любого фермера разобраться в устрой-
стве сушилки не составит никаких проблем. 

Mecmar производит мобильные зерносу-
шилки циклического действия, которые 
подходят для работы со всеми видами зер-
новых, зернобобовых и масленичных куль-
тур. Цикличность процесса сушки позволяет 
снимать необходимый процент влажности 
и получать высококачественное зерно. 

 Одному циклу соответствует  
4-х фазный процесс: 
 – загрузка; 
 – сушка; 
 – охлаждение;
 – выгрузка. 

Особенностью зерносушильных устано-
вок является нижняя загрузка и верхняя 
разгрузка. Конструкция сушилки предус-
матривает центральный шнек с перемен-
ным шагом для обеспечения равномерной 
нагрузки на механизмы привода; защиту 
зерна от возгорания с помощью системы 
лепестков в камере сгорания. Основные 
элементы (сушильная камера, внешний 
цилиндр) изготовлены из нержавеющей 
стали, а элементы несущей конструкции 
изготовлены из анодированной оцинко-
ванной стали.

Я седьмой год предметно занимаюсь обо-
рудованием Mecmar, но, должна признать-
ся, что компания умеет удивлять своим 
качеством и высокоэффективными техни-
ческими решениями. При всей выверенной, 
высокотехнологичной простоте в исполь-
зовании, я каждый раз узнаю что-то новое, 
так как Mecmar постоянно совершенствует 
зерносушилки, благодаря советам и по-
желаниям наших покупателей из разных 
уголков мира. Как говорится, нет предела 
совершенству – но к нему всегда надо стре-

миться. Не зря же мобильные зерносушил-
ки Mecmar стали для украинских аграриев 
синонимом высочайшего качества и эф-
фективности.

■  Сложно ли работать с итальянскими 
производителями?

 – До сотрудничества с Mecmar я работала 
с немецкой компанией: и это было иногда 
невыносимо – в плане гипертрофированного 
педантизма и буквализма во всем. Например, 
крайне важно было, как я заполнила таблицы, 
одинаковая ли ширина столбцов и т. п. Ита-
льянцы – это совсем другое дело: для них, 
прежде всего, важны заказы, продажи, при-
знание самых требовательных клиентов…и 
бесконечная любовь ко всему итальянскому, 
ну и конечно к Mecmar.

Еще больше удовольствия доставляет ско-
рость производства сушилок (от 5 до 10 
дней с даты размещения заказа) и отсут-
ствие рекламаций и жалоб покупателей. 
Благодаря этому Mecmar занимает лиди-
рующие позиции по продажам во многих 
странах, в том числе и в Украине.

■  Можно ли сказать, что за это время 
Украина стала для бренда Mecmar 
близкой и родной?

 – В 90-е, когда я была еще совсем малень-
кой девочкой, моя семья эмигрировала 
в Беларусь. Mecmar подарил мне возмож-
ность вернуться в Украину, чему я очень рада. 
И, несмотря на то, что все мои близкие оста-
лись в Беларуси, у меня появилась большая 
и дружная семья дилеров и благодарных по-
купателей, готовых всегда прийти мне на по-
мощь, не только в продаже сушилок соседям, 
но и в сложных жизненных ситуациях. Имен-
но благодаря опыту и советам моих поку-
пателей, Mecmar постоянно совершенствует 
свое оборудование, лидируя по всем показа-
телям: надежности, низкой стоимости исполь-
зования, универсальности и долговечности.

Путь к мечте с Mecmar!
A1
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ІМПТОРГСЕРВІС

ПРЕПАРАТ АКМ – ШВИДКА ДОПОМОГА РОСЛИНАМ!
Ми впевнені, що вам знайома така ситуація, як опік пестицидами 
(гербіцидами), добривами (азотними) або, випадок, коли ви просто внесли 
препарати в сонячну погоду (ефект лінзи). Іншими словами, рослина  
в стресі: відстає в розвитку, хворіє.

Відділ продаж: 067-633-97-87, 067-633-62-88
e-mail: imptorgservis@ukr.netwww.imptorgservis.uaprom.net

Тоді вам просто необхідний антиоксидантний препарат – АКМ 
(виробництво ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» Україна)

АКМ дозволяє нівелювати наслідки хімічного стресу. Завдяки препарату АКМ 
рослини виходять з «кризового» стану впродовж 2-3 діб. Досвід застосування 
препарату АКМ підтверджує високу ефективність цього агроприйому.

Норма внесення препарату – 0,5 л/га, робочого розчину – 100-300 л/га.

Препарат можна застосовувати в бакових 
сумішах, але для виведення рослин із стре-
сового стану рекомендуємо провести оброб-
ку одним препаратом АКМ.
Застосування препарату АКМ на посі-
вах соняшнику та сої стимулює процес до-
зрівання насіння після збирання та спри-
яє зменшенню у вирощеному насінні вміс-
ту вільних жирних кислот, стабілізує проце-
си окислення.
Після тривалого зберігання, зерно, яке було 
вирощене із застосуванням АКМ, відрізня-
ється тим, що в ньому краще зберігаються 
каротиноїди, вітамін Е і, особливо, фосфо-
ліпіди. Таке зерно зберігається довше і без 
втрат основних поживних речовин.

Опік азотом Опік гербіцидом 
 (справа)

Негативний вплив гербіцидів 
на кореневу систему
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Воду для обприскування, як правило, беруть з при-
родних і штучних водойм, або зі свердловин. І якщо від 
бруду воду можна очистити за допомогою фільтрації, то 
такі важливі параметри якості води, як твердість і кис-
лотність при цьому залишаться без змін. У більшості 
аграрних регіонів країни вода, що застосовується для 
обприскування, має високу твердість, яка обумовлена 
високим вмістом в ній солей кальцію і магнію, і володіє 
лужною реакцією.

Тверда вода негативно впливає на ефективність за-
собів захисту рослин (особливо піретроїдів і гербіци-
дів на основі 2,4-Д, МЦПА, гліфосату, клопіраліду та ін.), 
викликає випадання в осад деяких хімічних речовин 
(фосфор) і може призводити до засмічення фільтрів і 
форсунок обприскувача.

У розчині з високолужною реакцією рН багато пести-
цидів схильні до процесу лужного гідролізу, який викли-
кає розпад їх активних складових (цей прийом навіть 
застосовують при утилізації некондиційних пестицидів і 
їх відходів, при очищенні стічних вод). Тому для ефек-
тивної роботи ЗЗР необхідно велику увагу приділяти рН 
води і її твердості.

Поліпшити якість води для обприскування і підвищи-
ти ефективність хімічних обробок і листової підгодівлі 
рослин допоможе новий кондиціонер для води «Текно-
фіт рН», вироблений іспанською компанією «Агрітекно 
Фертілізантес». Продукти цієї компанії вже відомі ба-
гатьом фермерам.

«Текнофіт pH» дозволяє вирішити одночасно кілька 
проблем, пов’язаних з якістю води, і підвищити ефектив-
ність обприскування і дії пестицидів:

 Регулює рівень кислотності води. Рекомендо-
вані норми внесення залежать від вихідного рів-
ня рН розчину: 50-150 мл/100 л розчину для ви-
соколужної води (рН 8 або вище) і 30-50 мл/100 л 
розчину для слаболужної води (рН 6,5-8).

 Має колірний індикатор, який забарвлює воду в 
колір, що відповідає певному рівню кислотності 
(помаранчевий - рН 5,5-6,0, рожевий - рН 4-4,5), 
що дозволяє приготувати робочий розчин необ-
хідного рівня рН без додаткового використання 
спеціальних вимірювальних приладів. Для зруч-
ності колірна шкала нанесена на етикетці. Необ-
хідну кількість «Текнофіт рН» можна визначити, 
приготувавши невелику кількість розчину в мір-
ній склянці, а потім пропорційно розрахувати 
норму на весь обсяг обприскувача. Дезактивує 
іони твердої води, що: 

• знижує поверхневий натяг води, забезпечуючи 
рівномірне змочування, розподіл робочого роз-
чину на поверхні і скорочує його втрати за раху-
нок зменшення стікання з листка рослини;

• покращує проникнення робочого розчину всере-
дину тканини рослин за рахунок пом’якшення ку-
тикулярного шару листа;

• усуває піноутворення, що скорочує час простоїв 
обприскувача в очікуванні природного осідання 
піни;

• дозволяє знизити витрату робочої рідини на оди-
ницю площі, підвищуючи продуктивність і скоро-
чуючи витрати часу і коштів на хімічні обробки 
рослин;

• покращує стабільність багатокомпонентних бако-
вих сумішей;

• знижує ризик розпаду діючих речовин пестицидів.

ЯК ЗБІЛЬШИТИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБПРИСКУВАНЬ

ТОВ «Торговий Дім Лемберг»
(067) 477-13-13, (067) 201-51-47

Ні для кого не секрет, що для ефективності обробітку засобами захисту рослин найвагомішим є їхня якість 
і оригінальність.

Крім якості самих засобів захисту рослин, на їх ефективність впливають багато факторів: умови проведен-
ня обробок (температура, вологість, вітер та ін.), якість налаштування обприскувачів і, звичайно ж, якість води, 
яка застосовується для приготування робочих розчинів.

Використання кондиціонера для води «Текно-
фіт рН» значно скорочує ризики, пов’язані з які-
стю води для обприскування із застосуванням не-
оригінальних пестицидів, і підвищує біологічну та 
економічну ефективність засобів захисту рослин і 
добрив для листових підживлень.

Наприклад:
При нормі виливу робочого розчину 150 л/га  

затрати на «Текнофіт рН» складуть від 20 до 
100 грн/га в залежності від вихідного рівня рН 
розчину. Це, в свою чергу, дозволить застосовува-
ти оригінальні ЗЗР з мінімальними нормами вне-
сення і знизити витрати на їх вартість в середньо-
му на 25%, а також зменшити норму виливу, що 
дає можливість економити на доставці води.

Намагаючись отримати економію на засобах 
захисту рослин, використовуючи дженерики ори-
гінальних пестицидів, краще підстрахуватися і 
витратити незначну суму на придбання «Текнофіт 
рН». Офіційним ексклюзивним дистриб’ютором в 
Україні продуктів «Агрітекно» є компанія «Торго-
вий Дім Лемберг».
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Відомо, що незамінним матеріалом, який поповнює ґрунт гуму-
совими і поживними речовинами для рослин та ґрунтових мікро-
організмів є рослинні рештки – стерня, стебла та солома сільсько-
господарських культур. Тривалість їх розкладання визначають 
переважно кліматичні умови (вологість і температура), кількість 
біомаси культури, виробленої і залишеної на поверхні ґрунту. 
Надмірна хімізація спричиняє дефіцит корисної мікрофлори, 
уповільнює розкладання рослинних решток, сприяє накопичен-
ню лігніну, фенолів, які пригнічують ріст сільськогосподарських 
культур і мінералізацію ґрунтової органіки, загалом погіршуючи 
стан ґрунту. Як наслідок – знижується врожайність. Тому останнім 
часом для покращення родючості ґрунтів застосовують препара-
ти - біодеструктори пожнивних решток.

Разом з тим існує припущення, що в разі застосування біодеструк-
тора пришвидшується мінералізація органічних речовин як ґрунту, 
так і решток рослин, що може зумовлювати зниження вмісту гумусу, 
непродуктивні втрати біогенних елементів і додаткове виділення 
вуглекислоти з ґрунту. Завданням же ефективного біодеструктора 
є перетворення рослинних решток на гумусові речовини без «ви-
бухової» інтенсивності мінералізації органічних речовин ґрунту, а 
також покращення його поживного режиму.

Науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН» у лабораторних 
умовах провели дослідження з метою виявлення екологічної до-
цільності застосування біодеструктора. Об’єктом для дослідження 
обрали біодеструктор Екостерн® (виробник – ПП «БТУ-Центр»), 
призначений для розкладання післяжнивних решток кукурудзи, 
соняшнику й інших культур, а також для оброблення рослинних 
решток різного походження під час компостування.

Насамперед, виникає питання: чи діє взагалі біодеструктор на ор-
ганічні рештки? Може, реклама препарату – лише комерційний хід?

Для визначення активності дії Екостерну® як біодеструктора 
провели лабораторний експеримент. Упродовж місяця (30 діб) 
пластини целюлози витримували у контакті з ґрунтом, обробленим 
Екостерном®. Контролем слугував ґрунт без оброблення біологіч-
ними препаратами.

Результати експерименту демонструють, що активність руйну-
вання целюлози за контакту з ґрунтом, обробленим Екостерном®, 
зростає удвічі - з 25 до 54%.

Частка впливу біодеструктора на целюлозу у варіанті «ґрунт + 
Екостерн®» становила 53%, а власної ґрунтової мікрофлори – 47%. 
Таким чином, активність дії препарату була доведена.

Наступне запитання, що виникає: чи не сприятиме широке засто-

сування біодеструктора Екостерн® збільшенню викидів вуглекис-
лого газу? Адже проблема підвищення концентрації парникових 
газів, у тому числі і вуглекислого, в атмосфері планети є сьогодні 
серйозною екологічною проблемою. Разом з тим, кінцевим про-
дуктом розкладу органічних речовин у ґрунті саме і є вуглекислий 
газ, а також вода та інші неорганічні сполуки. Тому інтенсивність 
виділення вуглекислого газу під час компостування ґрунту з біоде-
структором є важливим показником екологічної доцільності його 

використання.
Зміну інтенсивності дихання сірого лісового ґрунту (тобто виді-

лення вуглекислоти) за його контакту з біодеструктором Екостерн® 
визначали в лабораторному досліді, який передбачав сталу темпе-
ратуру (25ºС) і зволоження ґрунту. Впродовж 30 діб спостерігали 
за тим, як виділяють вуглекислий газ чотири субстрати: 1 – ґрунт 
без додавання біопрепаратів; 2 – ґрунт + Екостерн®; 3 – ґрунт + 
стебла кукурудзи; 4 – ґрунт + стебла кукурудзи + Екостерн®.

Згідно отриманих результатів інтенсивність дихання у варіантах 
«ґрунт» і «ґрунт + Екостерн®» упродовж експерименту змінюва-
лась в широкому діапазоні. Величина емісії СО2 під час компосту-
вання у варіанті «ґрунт» становила 2,2-109,5, а у варіанті «ґрунт + 
Екостерн®» – 2,2-107,8 мг/кг ґрунту за добу. Найвищі значення в 
обох випадках отримали в перші три доби з наступним плавним 
спаданням. Достовірного підвищення інтенсивності дихання в разі 
додавання до ґрунту Екостерну® не виявили.

У варіантах «ґрунт + стебла кукурудзи» абсолютні значення 
змінювалися від 94,1 до 598,9 СО2 мг/кг за добу, а в разі до-
давання деструктора – 97,4-596,8 СО2 мг/кг ґрунту за добу. Як і 
в попередньому випадку, значної різниці між варіантами не ви-
явили. Максимуму значень досягли й він утримувався з п’ятої до 
восьмої доби з наступним поступовим зниженням. Аналіз даних 
свідчить, що додавання до ґрунту стебел кукурудзи було значно 
вагомішим чинником підвищення інтенсивності дихання, аніж 
біодеструктор.

Отже, результати досліду продемонстрували, що дія деструкто-
ра «Екостерн», створеного в ПП «БТУ-Центр», стимулюючи проце-
си перетворення органічних решток рослинного походження, не 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ СТЕРНІ

С. Корсун, доктор сільськогосподарських наук
Г. Давидюк, кандидат сільськогосподарських наук
ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
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спричиняла різкого підвищення виділення вуглекислого газу в ат-
мосферу, тобто препарат є екологічно безпечним. Такий ефект от-
римали як при компостуванні лише ґрунту, так і при компостуванні 
ґрунту в суміші зі стеблами кукурудзи.

Залишається ще одне важливе питання: чи не втрачається гу-
мус ґрунту у зв’язку з пришвидшенням процесів мінералізації під 
впливом Екостерну®? Щоб відповісти на це питання, після за-
вершення експерименту з диханням, який тривав 30 діб, у ґрунті 
визначили вміст загального гумусу і вуглецю лабільних органіч-
них сполук.

За результатами аналізу в ґрунті, обробленому деструктором, 
втрат гумусу не виявили, натомість відзначили слабку тенденцію 
до зростання загального гумусу. Очевидно, такий ефект зумов-
лений перетворенням діючими організмами Екостерну дрібних і 
вже частково зруйнованих рослинних решток, що були присутні 
в ґрунті. Вміст лабільних органічних сполук, що є першим резер-
вом поживних елементів для рослин, у складі гумусу лишився 
майже сталим.

Під час компостування суміші ґрунту і стебел кукурудзи кіль-
кість гумусових речовин від застосування деструктора практично 
не змінювалася. Очевидно, дія деструктора в цьому випадку була 
спрямована на мінералізацію великих рослинних решток і строк дії 
деструктувальних організмів був недостатнім для формування гуму-
сових речовин. Це підтверджено чіткою тенденцією до збільшення 
лабільних органічних сполук у складі гумусу. За компостування з 
деструктором їх кількість зросла на 9,7% (відносних), порівняно з 
варіантом без деструктора.

Важливо відзначити, що попри виявлену чітку тенденцію до змін 
органічних речовин ґрунту під впливом біодеструктора, компосту-
вання ґрунту зі стеблами кукурудзи мало більш позитивний ефект 
і забезпечило зростання загального гумусу на 26% (відносних) і 
вуглецю лабільних органічних речовин – на 68% (відносних), по-
рівняно з варіантом без стебел кукурудзи.

Приклад застосування біодеструктору Екостерн®  
у Чернігівській обл.

Перевірку результатів, отриманих в лабораторних умовах, про-
вели на чорноземі типовому. Оброблення пожнивних решток і 
подрібнених стебел попередника (кукурудза) біодеструктором 
Екостерн® у дозі 1,5 л/га сумісно з КАС у дозі 40 кг/га (контроль 
– 100 кг/га КАС) у посівах кукурудзи сприяло збільшенню урожай-
ності гібриду Піонер 9911 на 9,7 ц/га. Внесення біодеструктора 
Екостерн® у дозі 1,5 л/га сумісно з КАС у дозі 80 кг/га (контроль 
– 80 кг/га КАС) у посівах кукурудзи сприяло збільшенню урожай-
ності цього ж гібриду на 11,4 ц/га.

Таблиця 1. Вплив біодеструктора «Екостерн»  
на урожайність зерна кукурудзи, СТОВ «Дружба-Нова», 2017 р.  

Гібрид кукурудзи Піонер 9911

№ Варіант Урожай-
ність, ц/га

Приріст, 
ц/га

1
КАС 100 кг (контроль) 118,9 –
КАС 40 кг + Екостерн®, 1,5 л/га 128,6 9,7

2
КАС 80 кг (контроль) 110,7 –
КАС 80 кг + Екостерн®, 1,5 л/га 122,1 11,4
НСР05 2,365

Таким чином, отримані результати врожайності підтверджу-
ють лабораторні дослідження, що внесення препарату Екостерн® 
сприяє розкладанню органічних решток рослинного походження, 
оздоровленню ґрунту й пришвидшує  вивільнення основних еле-
ментів живлення, необхідних рослинам, які були зв’язані органіч-
ною речовиною побічної продукції. Тобто, під впливом біодеструк-
тора Екостерн® покращувались умови живлення для кукурудзи, 
які сприяли зростанню урожайності.

Проведені лабораторні дослідження та їх перевірка у вироб-
ничих умовах доводять доцільність застосування в землеробстві 
біодеструктора Екостерн®.

Тел.:  (067) 614-19-49
факс:  (061) 42-20-37

E-mail: ktap@i.ua
www.ktap.com.ua

ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси 
• соломорізки

виробляє:
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12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи 
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»

Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?

Генеральне представництво 

DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»

ТЕЛЕФОНИ:

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

Продаж двигунів: 044 206-52-18; 

Факс: 04597-98-784

e-mail: service_sk@automot.kiev.ua

www.automotors.com.ua

www.deutz.com.ua

1.	 Все з одних рук: нові та відновлені двигуни, оригінальні запасні частини та 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 за-
пасні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

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

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

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

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

8.	 Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.

9.	 Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім окупованих територій).

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

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

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

A1
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Більшість фермерських, тран-
спортних, будівельних гос подарств та 
компаній мають ємності, в яких збері-
гають придбане паливо, добрива або 
AdBlue чи масла. Зазвичай це одностін-
ні металеві бочки, що мають ряд недо-
ліків, які можуть призвести до псуван-
ня техніки чи завдати шкоду екології.

Зараз на ринку вже присутні плас-
тикові (поліетиленові) двостінні резер-
вуари SWIMER для дизельного палива. 
Продукція SWIMER стає все більш по-
пулярною через її безумовні переваги:

- SWIMER – не іржавіє ні зсередини, 
ні зовні;
- SWIMER – не натягує вологу з по-
вітря, через що конденсат не потра-
пляє у паливо;
- SWIMER – ніколи не потребує 
зовнішнього фарбування, що за-
ощаджує кошти;

- SWIMER – не втрачає колір на сонці 
та має UF-захист, через що паливний 
пункт можна розміщувати під прямими 
сонячними променями;
- SWIMER – не потребує особливої під-
готовки майданчика під розміщення 
резервуара;
- SWIMER – відповідає екологічним 
умовам зберігання токсичних рідин;
- SWIMER – не потребує реєстрації у 
військкоматі;
- SWIMER – легкий та мобільний, про-
сто та швидко переміщується по тери-
торії підприємства чи на полях;
- SWIMER – найбільша кількість ребер 
жорсткості для збереження геометрії 
резервуару;
- SWIMER – протиударний, не боїться се-
редніх прямих зіткнень з транспортом;
- SWIMER – для рідин, що замерзають, 
має рішення з утепленням та підігрівом 
(AdBlue);
- SWIMER – це гарантія 10 років з термі-
ном експлуатації понад 50 років.

Більшість нової сучасної агро- та 
будівельної техніки мають паливну 
систему, що доволі чутлива до яко-

сті палива та наявності в ньому води. 
Іржа та сконденсована вода, якщо 
потрапить до неї, призведе до кош-
товного ремонту, що не підпаде під 
гарантію. Тому, одночасно з придбан-
ням нового трактора чи комбайна 
потрібно передбачити встановлення 
сучасної АЗС, закупити якісне паливо 
у перевіреного постачальника, та на-
лагодити чіткий облік.

Придбавши SWIMER, власник може 
бути впевненим, що і через 30 років 
його власна АЗС буде мати такий же 
вигляд, не втратить колір, не буде 
мати вм’ятин та збереже горду верти-
кальну поставу.

Вчасна закупівля палива, коли 
мінімальна гуртова ціна; чіткий облік, 
що виключить зловживання; якісний 
ресурс (паливо, КАС, AdBlue); заоща-
дження на фарбуванні та чистці, а 
також подовжений термін служби па-
ливної системи транспорту (фільтри, 
масла, форсунки, витрата палива) га-
рантують окупність інвестицій в своє 
господарство від 4 до 12 місяців!

Мобільні АЗС SWIMER відповідають 
екологічним нормам та вимогам  

до резервуарів для зберігання ПММ.  
Вся продукція сертифікована  

у країнах ЕС та Україні і має відповідні 
дозволи для використання.

SWIMER – СВОЯ БАЗА ПАЛИВА 21 СТОЛІТТЯ 
З ТЕРМІНОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОНАД 50 РОКІВ

Не секрет, що гуртова закупівля дизельного палива, рідких добрив та інших рідин дозволяє заощадити доволі 
значні кошти. Фактично це фінансове інвестування в період, коли є оптимальна ціна, а також створення необхідно-
го стратегічного запасу. Разом з тим, постають питання де та в чому надійно зберігати придбаний ресурс, а також, 
одразу або з часом, як вести чіткий сучасний облік.

ТОВ «СВІМЕР-УКРАЇНА»
info@swimer.com.ua • www.swimer.com.ua

(044) 465-62-34, (067) 362-63-13

A1
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КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ 
 УНІВЕРСАЛЬНИЙ

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 муль-
чування ґрунту затримує випаровування вологи, ре-
гулює температуру поверхневого шару, стримує 
ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує 
ґрунт органічними речовинами.

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

ТЕХНІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВБЕРЕЖИ	СВОЮ	ЗЕМЛЮ	ВІД	ХІМІЇ!

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Передові технології, що використовуються при ви-
робництві котка «АЯКС», забезпечують надійну ро-
боту протягом всього терміну експлуатації.

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане 
незамінним агрегатом у господарстві, якщо Ви ма-
єте на меті:

• отримати бездоганну якість 
подрібнення;

• оптимізувати перетворення рослин-
них залишків на поживні речовини;

• ефективно знищувати бур’яни і шкід-
ників сільськогосподарських культур;

• зменшити експлуатаційні витрати, ви-
користовуючи новітню техніку, що ре-
гулюється під Ваші потреби (висота, 
вага для найбільш продуктивної ро-
боти 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 ви-
соти зрізу за допомогою навіски тракто-

ра, - універсальний коток–подрібнювач «АЯКС» за-
довольнить усі ці потреби в господарстві і проде-
монструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в 
післяжнивний період!

Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» осна-
щено сучасною гідравлічною системою складання, 
що зменшує габарити при транспортуванні, макси-
мально знижує навантаження на трактор, чим доз-
воляє зекономити кошти на пальне та утримання 
тракторів.
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068) 555-16-85, (050) 660-13-98

agro.ayax@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 інже-
нерів та модернізована українськими агрономами 
для ефективної роботи на нашому ґрунті.

1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС прино-
сить 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.

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 ґрунту, 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-МОТИГА	АЯКС	—	ЕФЕКТИВНИЙ		
І	НЕЗАМІННИЙ	ПОМІЧНИК	У	ВАШОМУ	ГОСПОДАРСТВІ! -25% 

-40%
ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

-25% 
-40%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ





25

те
хн

ік
а,

 з
/

ч,
 о

бл
ад

на
нн

я

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

“Агро1”, №6 (41), червень 2019 р.



26

те
хн

ік
а,

 з
/

ч,
 о

бл
ад

на
нн

я

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

“Агро1”, №6 (41), червень 2019 р.



27

те
хн

ік
а,

 з
/

ч,
 о

бл
ад

на
нн

я

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

“Агро1”, №6 (41), червень 2019 р.

ОДНІЄЮ З ТАКИХ РОЗРОБОК Є 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»!

Перед початком осінньої посівної до нас звертають-
ся керівники та головні спеціалісти господарств з питан-
ня обладнання зернових сівалок та посівних комплексів 
вітчизняного і імпортного виробництва СИСТЕМАМИ 
КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD», які оптимізують техноло-
гічний процес посіву та дозволяють уникнути небажаних 
«просівів» на полях.

Метою кожного свідомого аграрія є отримання гарних та 
сталих врожаїв з найменшими витратами часу та ресурсів!

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD» орієнтована 
на використання конструктивних переваг та технічних мож-
ливостей сівалок. 

За допомогою СКВ «RECORD» можливо:
- визначити оптимальну швидкість посіву;
- сіяти цілодобово в рекомендовані строки;
- зменшити кількість обслуговуючого персоналу при посіві;
- уникнути часткових та суцільних просівів на полі;
- не витрачати час та насіння на перевірку роботи сівалки 

на краю поля і ін.

Подбай про своє...

www.seeding.com.ua

Подбай про своє...

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

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»
В умовах сьогодення, все більше аграріїв вирішують питання раціонального та еко-
номічно обгрунтованого виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок 
використання новітніх розробок та прогресивних технологій

СКВ «RECORD» НА ЗЕРНОВИХ СІВАЛКАХ відображає 
фактичний «потік висіву» по всім насіннєпроводам та 
дозволяє вчасно виявити відхилення в роботі окремих 
вузлів та агрегатів або сівалки в цілому, а саме зниження 
потоку висіву на 10-15% по причині:

- частково або повністю забитий сошник;
- зависла грудка добрив або насіння в насіннєпроводі;
- відсутність насіння або добрив в бункерах;
- не надходить насіння або добрива в дозатор (зависання 

в бункері);
- не надходить насіння або добрива в розподільник (залипан-

ня катушки дозатора або несправність привода дозатора);
- часткова або повна механічна деформація та 

пошкодження насіннєпровода;
- зменшення потоку повітря від турбіни сівалки;
- часткове або повне перекриття виходів розподільника;
- змістилася на валу або пошкоджена катушка дозатора;
- наявність сторонніх предметів в катушці дозатора та інше.

КОНТРОЛЮЮЧИ РОБОТУ СІВАЛОК ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ  
КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD», МОЖЛИВО ВЧАСНО І ЯКІСНО  
ПОСІЯТИ ОСНОВНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ!

A1
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Використання різних моделей подрібню-
вачів для подрібнення соломи у валках не 
завжди виправдовувало себе, бо через кон-
структивні рішення ці знаряддя не давали по-
трібного результату. Однак після появи на рин-
ку подрібнювачів УMС 170, вітчизняні аграрії 
змінили ставлення до цих машин – техніка до-
вела власну потрібність та ефективність роботи 
у різних регіонах країни. За підсумками роботи 
подрібнювачів у 2011-2018 роках в усіх обла-
стях України, керівники господарств повідоми-
ли, що з придбанням подрібнювачів УМС 170 
відключають ці механізми у зернозбиральних 
комбайнах, бо подрібнення валків соломи різ-
них сільськогосподарських культур вони тепер 
виконують саме подрібнювачами соломи у вал-
ках УМС 170, виходячи з таких міркувань:

1. Витрати палива при використанні под-
рібнювачів УМС 170 не перевищують, а в ряді 
випадків нижчі, ніж при роботі подрібнювачів 
комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, го-
сподарство збільшує їх денний виробіток. За 
різними даними, це від 15 до 25%, що за по-
стійної недостачі комбайнів стає актуальним. 
Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів з под-

рібнювачами матимете роботу 5 комбайнів – 
без них. Комбайни використовуються тільки на 
збиранні і обмолоті. А це, у свою чергу, скоро-
чує строки збирання і втрати врожаю (від 1.5%).

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу 
на ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгосп-
виробників, на це спроможні не всі комбайни. 
Отже, забезпечується рівномірний розподіл 
післяжнивних 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 под-
рібнювачів за 10 годин денного часу становив 
до 50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за 
гарантією.

Це означає, що зменшуються щорічні ви-
трати на ремонт зернозбиральних комбайнів, 
подовжується термін їх служби.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  
ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК

Віддаючи солому, або в гіршому випадку 
спалюючи її, господарство втрачає мінімум 
3 000 грн. на гектар.

1. Так, за розрахунками вчених, повернен-
ня у ґрунт незернової частини врожаю рівно-
цінно внесенню 82-269 кг/га аміачної селітри, 
56-205 кг/га суперфосфату, 75-343 кг/га хлори-
стого калію, 2 кг чи літрів/га висококонцентро-
ваних мікродобрив в залежності від культури.

Навіть за найнижчими цінами вартість цих 
добрив більше 3000 грн.

Про значущість повернення післяжнив-
них решток до ґрунту відомий вчений Юстус 
Лібіх зазначав: «Поверніть ґрунтові те, що ви 
в нього взяли, або не чекайте від нього у май-
бутньому стільки, скільки раніше». Це один 
із законів землеробства – Закон повернення 
поживних речовин до ґрунту!

2. Хімією проблему збереження і віднов-
лення родючості ґрунтів не вирішити.

В умовах відсутності гною та інших ор-
ганічних добрив, солома залишається чи не 

єдиним джерелом органічної речовини і гу-
мусу, 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 пше-
ниці становить 0.22 (кількість гумусу, отри-
маного з одиниці ваги соломи). З 5 т соломи 
утворюється 1100 кг гумусу.

У складі соломи 40% вуглецю, присутність 
якого у ґрунті допомагає фіксувати 30-40 кг 
атмосферного азоту на гектарі.

4. Останнім часом гостро стоїть питання 
браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подріб-
нювачам 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 конденса-
ту, що в ній утворюється. Про це писав ще ві-
домий вчений І. Овсінський, що надавав муль-
чі особливої ваги у землеробстві.

5. Мульча захищає від вітрової і водної 
ерозії, від яких Україна щороку втрачає десят-
ки тисяч гектарів ріллі.

6. Правильне використання соломи як ор-
ганічного добрива дає господарству додатко-
во 5-6 ц/га зерна.

Таким чином, використання післяжнивних 
решток є одним з незамінних агрозаходів на 
шляху до відновлення родючості ґрунтів і ор-
ганічного землеробства.

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, 
або Як не втрачати від 3 тис. грн. з га

Виробник МПП «Либідь». Директор Ігор Костянтинович Брагін
www.selhozpostavka.com.ua

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (067) 545-62-83, (050) 308-20-89, (0542) 787-900 (903)

Технічні характеристики подрібнювача УМС 170
Загальна ширина, м 1,9

Робоча ширина захвату, м 1,7
Ширина валка, що подрібнюється, м до 2,3

Оберти ВВП трактора, об/хв 540
Оберти ротора, об/хв 3000

Тип різальних органів Система рівних ножів  
і протиножів у корпусі

Кількість ножів, шт. 64
Кількість протиножів, шт. 32

Довжина подрібненої маси, см 2-3
Ширина розкидання подрібненої маси, м до 6,5
Робоча швидкість руху по валку, км/год до 10 і більше

Продуктивнисть за годину основного часу, га до 6
Пропускна здатність, кг/с/т/год 4,4/16 - 15/50

Повнота збирання, % 97,9
Необхідна потужність трактора, к.с. від 50

Витрати палива, л/га 1,5 - 4,2
Вага, кг 450

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх зернових культур, піс-

ляжнивні 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, дуже важливо: шляхом простої трансформації 

УМС 170 перетворюється у подрібнювач решток кукурудзи, соняшнику, 
трави, бадилля, виноградної лози, гілок товщиною до 3 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 ви-
робляються з використанням імпортних комплектуючих (редуктори, 
робочі органи, інше). Замовлення, наприклад, на виготовлення редук-
торів для подрібнювачів приймаються за три місяці, плюс час на до-
ставку та виробництво. Тож у сезон кількість наявних машин обмежена. 
Тому оформляти замовлення на них потрібно якомога раніше.

ДМИТРО ІВАНЕНКО

Система рівних ножівСистема протиножів

A1

ЗАПАТЕНТОВАНО

Завдяки подрібнювачу  
соломи у валках УМС 170  
вітчизняні господарства  
отримують якісну  
та продуктивну  
техніку

Державна

компенсація

до 40%

АНАЛОГІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕМАЄ
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Мульчувач CUNEO P 920 - професій-
ний подрібнювач для роботи на великих 
площах з подрібнення вертикальних піс-
ляжнивних залишків кукурудзи, соняшни-
ку, стерні зернових і зернобобових, а та-
кож інших культур після збирання вро-
жаю, або високої трави і чагарників на 
занедбаних і необроблюваних землях. 
Подрібнювач однаково бездоганно об-
робляє площі з рослинністю від трави до 
чагарників діаметром до 5 см.

Даний мульчувач агрегатується з трак-
тором на задній навісний механізм симе-
трично до поздовжньої осі трактора, спи-
раючись при цьому ззаду на 6 опорних 
коліс. Подрібнювач комплектується ре-
гульованими захисними санчатами, які 

оберігають ротор від поломки у разі на-
сідання на ґрунт при експлуатації на нерів-
них поверхнях. Характеризується міцною і 
жорсткою конструкцією.

Для пересування по дорогах загаль-
ного призначення мульчувач складаєть-
ся у транспортне положення за рахунок 
двох гідроциліндрів з керуванням з кабіни 
трактора.

Транспортна ширина - 3,5 м. Мульчу-
вач оснащений гідравлічними замками для 
надійної фіксації бічних мульчувачів у вер-
тикальному положенні при транспортуван-
ні, а також гідравлічним регулюванням за-
днього мульчувача.

Ротори приводяться у рух від ВВП трак-
тора 1000 об/хв.

Широкозахватний подрібнювач
післяжнивних залишків кукурудзи,
соняшнику CUNEO P 920

МПП ЛИБІДЬ • E-mail: lybidsumy@gmail.com • Сайт: selhozpostavka.com.ua
(050) 301-49-85, (050) 307-53-97, (050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип Од. вим. CUNEO P 920

Робоча ширина см 920
Повна ширина см 935
Транспортна ширина см 350
Транспортна висота см 470
Вага кг 4830
Потужність трактора к.с. 300-350
3-х точкова навіска кат. III – IV
Ременева передача  шт. 3 х 5
Молотки шт. 32 х 32 х 32
Вага молотка г 1450
Діаметр роторів мм 220
Кількість обертів роторів об/хв 1760

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Триточкові кріплення до навіски трак-

тора III-IV-ї категорії
• Можливість роботи подрібнювачів  

в плаваючому положенні
• 4 карданних вали
• Гідравлічне складання з робочого по-

ложення в транспортне (здійснюється ме-
ханізатором з кабіни трактора)

• Робочі органи - молотки
• Санчата (опорні лижі)
• 3 автоматичних натягувача ременів
• Якісні захисні фіранки на кожному 

подрібнювачі

СУПЕРЦІНА:  € 33 000 з ПДВ

A1

ЧОТИРИ РОКИ УСПІШНОЇ РОБОТИ
НА ПОЛЯХ УКРАЇНИ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА РІВНІ ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ!

ТЕХНІЧНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина захвату, м 2,8
Висота подрібнюваної кукурудзи, м до 3
Оберти ВВП трактора, об/хв 540/1000
Діаметр ротора, мм 200
Товщина стінки ротора, мм 12,5
Оберти ротора, об/хв 2250
Тип робочих органів Молотки (ножі)
Кількість робочих органів – молотки / ножі, шт 32 / 96
Робоча швидкість руху, км/год до 10
Необхідна потужність трактора, к.с. від 80
Витрати палива, л/га 3-5
Вага, кг 850

МУЛЬЧУВАЧ ПРР 280 R

подрібнювач післяжнивних залишків кукурудзи,
соняшнику, гілок в садах і лози виноградників

Мульчувач ПРР 280 - професійний подрібнювач для роботи на 
великих площах з подрібнення післяжнивних залишків кукурудзи, 
соняшнику, стерні зернових, ріпаку, сої, гречки та інших рослинних 
залишків після збирання врожаю або високої трави і чагарників на 
занедбаних і необроблюваних землях.

Державна

компенсація

до 40%

ПЕРЕВАГИ
1. Робочі органи на роторі розташовані по под-

війній спіралі (патент), що знижує навантаження 
на двигун трактора на 24% і дозволяє агрегатувати 
мульчер з тракторами МТЗ 82.

2. Посилені 2-х рядні корпусні підшипники SKF 
ротора, що не потребують обслуговування.

3. Оберти ротора – 2 250 об/хв!
4. Автоматичний натяг ременів, вентилятор для 

додаткового охолодження ременів.
5. Електронне балансування ротора.
6. Карданний вал входить в комплект поставки.

(050) 301-49-85, (050) 307-53-97,  
(050) 308-20-89, (067) 545-62-83, (0542) 78-79-00

Виробник МПП ЛИБІДЬ • lybidsumy@gmail.com • selhozpostavka.com.ua
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Тел.: (066) 105-75-96,
e-mail: pozal76@gmail.com, www.t-climat.com.ua

КОНДИЦІОНЕРИКОНДИЦІОНЕРИ

ДОН, НИВА
СЛАВУТИЧ
ДЖОН ДІР
ХТЗ, МТЗ

для с/г техніки

Запасні 
частини

заправка
ремонт

виїзд до 
замовника

ПЛУГИ

КОТКИ
КУЛЬТИВАТОРИ

навісні, оборотні, 
до міні-тракторів
кольчато-шпорові

з робочими органами
«Bellota»

ТОВ «АЛЕКС-АГРО»
м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88
E-mail: alexagro2003@gmail.com  http://www.aleks-agro.ua
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Вакуумна сівалка СВТВ 4-8 «ДНІПРЯН-
КА» Дніпровського підприємства «Агро-
сервістрактор» відмінно зарекомендува-
ла себе в багатьох господарствах України. 
Сівалка призначена для висіву овочевого 
насіння, баштанних, лікарських та інших 
культур. Вона забезпечує розподіл насін-
нєвого матеріалу на поодинокі насінини, 
пунктирне укладання насінин у посівну 
борозну з точним дотриманням заданої 
відстані між ними і закладання насіння 
у ґрунт. Конструктивні рішення, застосо-
вані на сівалці, не мають аналогів і за-
безпечують точній висів різних культур з 
розміром насіння від 0,5-10 мм. Ширина 
міжряддя регулюється від 5 см і більше. 
Відстань висіву насіння у ряду забезпе-
чується електронним блоком управління. 

Конструктивні рішення, які закладені у 
сівалку, не мають аналогів, що забезпечує 
точний висів насіння різних культур від 
моркви до часника-однозубки розміром 

12-15 мм. Сівалка може агрегатуватися 
як з міні-тракторами, так і з тракторами 
типу ЮМЗ, МТЗ. Вартість сівалки СВТВ 
4-8 «ДНІПРЯНКА» в рази нижча вартості 
сівалок з аналогічними параметрами ім-
портного виробництва. Виробник «Агро-
сервістрактор» надає фермерам мож-
ливість придбати сівалку як у зборі, так 
і окремі вузли сівалки СВТВ 4-8. Це до-
зволить модернізувати насіннєві сівалки 
СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з міні-
мальними витратами часу і фінансів якіс-
ну нову сівалку.

Придбати сіялку СВТВ 4-8 «ДНІПРЯНКА» 
можна у м. Дніпро.

098-123-64-74, 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net

ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!

Відеоролік роботи сіялки СВТВ 4-8 
«ДНІПРЯНКА» з різними видами насіння 
дивіться на сайті www.ast-dnepr.com.ua

A1
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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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СІВАЛКИ (зернові, просапні)
БОРОНИ дискові (навісні, причіпні)
КУЛЬТИВАТОРИ (суцільні, міжрядні)
ОБПРИСКУВАЧІ (вентилятор, штанга)
РОЗКИДАЧІ мінеральних добрив
ЗЕРНОМЕТИ і ПРОТРУЙНИКИ насіння
ГРАБЛІ-ВОРУШИЛКИ
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ (імпортні, б/у)
НИТКА для тюкування сіна та соломи

СІЛЬГОСПТЕХНІКА

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ.
ГАРАНТІЯ. ДОСТАВКА

ПЕРЕОБЛАДНУЄМО обприскувачі 
причіпні (італійські комплектуючі)

вітчизняного
і зарубіжного виробництва
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Зерноочисні комплекси призначені 
для попереднього і (або) первинного 
очищення зернових після комбайна від 
дрібних (лушпиння, солома, пил і ін.) 
і великих домішок на механізованих 
токах прийому зерна, в зерноочисних, 
зерносушильних лініях на елеваторах, 
КХП, ХПП.

Устаткування встановлюється в ти-
повому будинку ЗАВу над бункерами 
чистого зерна і відходів. Під бунке-
рами забезпечується проїзд велико-
вантажних автомобілів. Будівля обши-

вається шифером або оцинкованим 
профнастилом.

Прийом зерна здійснюється в за-
вальну яму самоскидами. Можлива 
установка автоперекидача.

Завальна яма виготовляється з ме-
талу або залізобетону. При необхід-
ності зверху закривається кришкою 
або встановлюється навіс. Виванта-
ження зерна з ями відбувається само-
пливом, а при високому рівні грунто-
вих вод — за допомогою транспортера.

Відвантаження чистого зерна і від-
ходів здійснюється самопливом з на-
копичувальних бункерів в автомобілі, 
або, при необхідності, за допомогою 
норій, транспортерів в будь-яку необ-
хідну точку.

Також в комплектації:
• зерноочисні сепаратори
• зерносушарки
• транспортне обладнання (норії)
• навантажувальне навісне  

обладнання
• зернокидачі та зернопогрузчики

Підприємство здійснює МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ  
зерноочисних комплексів і МОДЕРНІЗАЦІЮ готових об’єктів

A1

Найкоротші терміни монтажу
Доступні ціни

(096) 239-94-71 Олексій
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ВИРОБНИЦТВО, МОНТАЖ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

УВАГА АКЦІЯ! ПЕРШИЙ ВИЇЗД НА ЗАМІРИ БЕЗКОШТОВНИЙ!
ЗАЧИСНИЙ СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР

ГРАВІТАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛЬНИК ЗЕРНА

ЗТС-260

Для силосів Ø6-22 м. Продуктивність 50-100 т/год.
Може встановлюватись як у нових силосах, так і в якості 
заміни шнековому транспортеру. Завдяки гумовим скреб-
кам і особливості конструкції не пошкоджує зерно при 
переміщенні. Безпечний для персоналу. Не боїться потра-
пляння сторонніх предметів. Може працювати як в авто-
матичному, так і в ручному режимі.

Для силосів Ø10-30 м. Продуктивність 100-175 т/год.
Призначений для рівномірного заповнен-
ня силосу, запобігає накопиченню 
дрібних частинок і стручків бобових 
у центрі сховища, покращує аерацію 
зерна. Може встановлюватись 
як у вже працюючих, так 
і в нових силосах, 
а також у лініях 
комплексів очищення 
і зберігання зерна, 
комбікормових 
заводах тощо.

(098) 558-67-02, (099) 767-13-91
факс (04563) 44-44-0, 44-8-22

сайт: www.gipron.com.ua
e-mail: info@gipron.com.ua

ТОП-10 причин встановлення гравітаційного розподільника:

 ВИГОТОВЛЯЄМО НОРІЇ, ТРАНСПОРТЕРИ, ГАЛЕРЕЇ, БУНКЕРИ, САМОПЛИВНЕ ОБЛАДНАННЯ

• Розподіляє дрібні частинки рівномірно у всьому 
обсязі зерна

• Запобігає пошкодженню зерна через падіння 
з великої висоти

• Покращує аерацію зерна
• Допомагає створити більш рівномірний потік 

повітря через зерно
• Знижує витрати електроенергії при газації та аерації
• Керує поділом частинок за розмірами
• Запобігає налипанню дрібних частинок в центрі бункера
• Усуває пересушування зерна
• Забезпечує швидку газацію зерна
• Не використовує моторів, ременів, автоматики

ПП Фірма “Гіпрон”, м. Біла Церква, 
Сквирське шосе, 194а
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Поліуретанове футерування - це 
технологія захисту від зносу і корозії 
металевих та бетонних поверхонь об-
ладнання.

Найбільше дошкуляє злагодженій 
роботі елеваторів швидке зношення 
самопливного обладнання, тому мова 
піде про футерування поліуретаном 
самопливного обладнання.

Давайте розглянемо досвід наших 
Замовників. При використанні стале-
вих самопливів сухе зерно (особливо 
кукурудза, ячмінь та соя) дуже швид-
ко протирає стінки сталевих секторів, 
перехідних патрубків, самопливних 
труб. Заміна зношених самопливів ви-
магає великих матеріальних і часових 
витрат. Тому часто ремонт здійснюєть-
ся найшвидшими і доступнішими ме-
тодами: підв’язкою гуми, брезенту або 
наварюванням металевих латок в міс-
цях розсипу зерна. І, залежно від тер-
міну служби, ми маємо до ста відсотків 
самопливів, закритих зовні латками і 
підв’язками.

Але що ми залишаємо всередині? А 
всередині ми залишаємо добре зато-
чені каскади ножів, що подрібнюють 
все, що рухається їм назустріч. Звісно, 
через дроблення і травмування зер-
на збільшуються втрати і знижується 
сортність продукції. В результаті - еле-
ватори зазнають мільйонні збитки.

Але вирішення цієї проблеми є.  
Нашим підприємством ще 
в далекому 2011 році було 
запропоновано футерування  
(захист) поліуретаном 
внутрішньої поверхні 
самопливного обладнання.

Поліуретан ми обрали не випадково:
• еластичність і пружність поліуре-

тану оберігають зерно від травмуван-
ня, значно менше утворюється пилу, 
знижується шум;

• стійкий до стирання поліуретан 
захищає стінки самопливів від зносу, 
що значно подовжує термін їх екс-
плуатації;

• великий робочий діапазон тем-
ператури поліуретану (від -60°С до 
+150°С) дозволяє застосовувати його 
у будь-яких кліматичних умовах та ви-
робничих процесах;

• високі вологостійкість і хіміч-
на стійкість поліуретану захищають 
внутрішні поверхні самопливів від 
корозії;

• екологічна чистота поліуретану 
дозволяє застосовувати його навіть 
для зберігання питної води.

Фахівцями ТОВ НВП «ФОРПО-
ЛIМЕР» розроблені різні методи футе-
рування самопливів:

• футерування готовими вставками 
у зношені і нові самопливи;

• футерування методом гарячої ад-
гезії;

• футерування методом заливки по-
ліуретану;

• футерування поліуретановими ли-
стами, армованими просічним листом;

• футерування поверхонь сталеви-
ми листами, вкритими шаром поліуре-
тану;

• комбіновані методи футерування.
Усі ці методи випробувані на дію-

чих елеваторах України.
А вигідність пропозиції легко пора-

хувати, якщо при зниженнi дроблення 
зерна хоча б на 2%, а практика показа-
ла, що це 3-5%, дають додаткову виго-
ду в розмірі вартостi сортового зерна. 
Візьміть за приклад 100-тисячний еле-
ватор, 2% збереженого зерна стано-
вить 2000,0 т, що складе значно більшу 
суму, ніж затрати на футерування. От і 
рахуйте додатковi прибутки.

В підсумку ще раз відмітимо, що 
поліуретанове футерування не лише 
забезпечить безперебійну роботу об-
ладнання впродовж п’яти-семи років, 
знизить витрати на ремонт і заміну 
устаткування, але й принесе мільйо-
ни і мільйони додаткових прибутків 
завдяки зниженню втрат і поліпшенню 
сортності зерна.

ЯКЩО У ВАС ЗА ЛИШИЛИСЯ  
БУДЬ-ЯКІ ПИТАННЯ,  

дзвоніть за телефонами:  
(098) 793-93-15 
(066) 045-98-88

З найкращими побажаннями,
Комерційний директор  

ТОВ НВП «ФОРПОЛIМЕР»
Ткаченко Лариса Володимирівна

ШАНОВНI  
ЕЛЕВАТОРИСТИ!

Дозвольте Вам запропонувати поліуретанове футерування 
обладнання, завдяки якому ви зможете поліпшити і модернізу-
вати його, подовжити термін експлуатації, скоротити витра-
ти та підвищити рентабельність виробництва.

A1
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На даний час в Україні, абсолютно у 
всіх регіонах, існує величезна кількість 
занедбаних фруктових садів, виноград-
ників, посадок, що розрослися, та зарос-
лих полів. На папері – це високорента-
бельні землі, а по факту – лише збитки. 

Для приведення таких ділянок у робо-
чий стан необхідно їх очистити, що вико-
нується в 2 етапи. Перший етап – це пе-
ретворення біомаси на дрова або паливну 
тріску з можливістю подальшого викори-
стання, або реалізації, що зазвичай част-
ково компенсує інші витрати на очистку 
території. Але найцікавіше починається з 
другого етапу – видалення пнів та коренів 
дерев. Що робити? Звичайно корчувати! А 
як? А ось це вже запитання. Зазвичай це 
робиться наступним чином: бульдозер, ек-
скаватор, плантажний плуг, численна кіль-
кість робочої сили та невеличке «море» 
дизельного палива. В підсумку – 6-15 га на 
місяць (у найкращому випадку), додаткові 
неочікувані витрати, ями до поясу та гора 
пнів та коренів, які ще треба якось утилізу-
вати. Навіщо, якщо є цікава альтернатива?

Безумовно, найефективнішим є ви-
користання сучасних методів очищення 
території – а саме, утилізація пнів ґрун-
товою фрезою-ротоватором, яка дозволяє 
швидко та якісно позбавитися від зайвої 
біомаси у ґрунті, перетворюючи її на ко-
рисне добриво. Залучення даної техніки 
дозволяє обробляти 6-10 га, але вже не 
за місяць, а за добу. Такий об’єм роботи 
обумовлений наступними факторами: оп-
тимально підібраною методикою, якісним 
комплектом обладнання з робочою швид-
кістю 0,5-2 км/год. та наявністю штату ви-
сококваліфікованих спеціалістів, що здій-
снюють роботу на об’єктах цілодобово. 
При цьому ми гарантуємо щільне подріб-
нення пнів діаметром до 80 см зі значним 

заглибленням у ґрунт (25-35 см).
Для максимально ефективного очи-

щення території обов’язково враховуємо 
унікальність кожної ділянки та пропо-
нуємо індивідуальний підхід при виборі 
методу очищення та формування гнучкої 
цінової політики. Наприклад, не завжди 
є гостра необхідність в суцільній обробці 
саме фрезою. У такому випадку, можна 
заощадити та скористатися унікальною 
послугою від нашої компанії – обробка 
земельної ділянки по рядах. Робота ви-
конується єдиною в Україні фрезою SEPPI 
STAR FC 100. Ця ґрунтова фреза-ротова-
тор, шириною захвату в один метр, що 
створена саме для таких робіт – вона 
ідеально якісно і ефективно очищує вирі-
заний сад від пнів та коренів фруктових 
дерев. У деяких випадках пні та корені 
порослі у ряді пнів фруктових дерев ви-
магають обробки з більш широким захо-
пленням ряду. У такому разі обробку по 
рядах можна виконувати фрезою SEPPI 
STARSOIL 250 (ширина захвату – 2,5 м). 
Вартість такої послуги від 10000 грн. та від 
15000 грн. з ПДВ за 1 га відповідно (без 
урахування дизельного палива). У випадку 
сильно зарослих ділянок ми також пропо-
нуємо нашим клієнтам суцільну обробку 
землі, вартістю від 25000 грн. за 1 га. У 
окремих випадках можливе комбінування 
методів, що в свою чергу дозволяє додат-
ково заощадити не тільки гроші, але і час.

Не слід забувати також, що вдало 
підібраний комплект техніки та її поєднан-
ня дозволяє виконувати роботу швидше та 
якісніше, і при цьому значно зменшити ви-
користання дизельного палива. Наприклад, 
при обробці по рядах фрезою захватом 1 м 
витрати починаються від 100 л на 1 га, що 
безумовно впливає на загальні витрати.

Незаперечною перевагою очищення 
території від порослі, пнів і коріння дерев 
ґрунтовою фрезою-ротоватором є те, що 
земля в багатьох випадках (при суцільній 
обробці) відразу придатна до експлуатації! 
Наш фахівець вже зараз готовий познайо-
митися з Вашою ділянкою - виїзд на місце, 
оцінка майбутніх робіт і грамотна консуль-
тація в підборі найбільш ефективного ме-
тоду очищення Вашої території - це приєм-
ний бонус для Вас від нашої компанії!

Залишились ЗАПИТАННЯ? Бажаєте 
швидко і якісно привести проблемні зе-
мельні ділянки до ідеального стану? Ми 
до Ваших послуг! Підберемо оптимальне 
рішення для Вашої ділянки таким чином, 
щоб Ваші очікування щодо основних кри-
теріїв співпраці (адекватна цінова політи-
ка, висока швидкість роботи і гарантія її 
якості) були близькі до реальності!

МИ ЦІНУЄМО СВОЮ РЕПУ ТАЦІЮ  
І ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ –  

ЯКІСНО ОЧИЩЕНУ ТЕРИТОРІЮ!
З повагою, Денис Баштовий,

Директор ПП «ОСМОС ІНВЕСТ»

ЯК НАЙКРАЩЕ ОЧИСТИТИ ВАШУ ЗЕМЛЮ  
ВІД ПНІВ ТА КОРЕНІВ ДЕРЕВ?

ЧП «ОСМОС ИНВЕСТ» тел.: (098) 370-00-07. http://pney.net.ua

A1
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моб.: +380 67 928 2086
         +380 95 213 4868

тел.:  +380 44 355 3554
e-mail: velykashyna@ukr.net
www.velykashyna.com.ua

Велика Шина − Ваш надійний помічник у правильному підборі шин та камер для спецтехніки
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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 електро-
енергії 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 мож-
ливість 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 пред-
ставлено 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

• Широка різноманітність сировини!
Усі види соломи Міскантус Сіно

Танзанійська трава Комиш Канарська тростина
Тел./факс: (0432) 645-427, 
моб. тел: (098) 503-52-03

www.ameliart.com.ua

ДИСТРИБ’ЮТОР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ




