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ШИНИ ТА КАМЕРИ 
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Добрива Elixir Zorka – ідеальне рішення для отримання високих врожаїв! A1

У Європі та світі добре відомі добрива Elixir Zorka з високою 
концентрацією поживних елементів, рівномірним гранулюван-
ням і високою розчинністю у воді. Свій життєпис завод «Elixir 
Zorka» розпочав ще 1938 року у сербському місті Шабац. А друге 
дихання отримав після приватизації «Elixir Group» – коли під-
приємство модернізували й оснастили виробничі потужності 
за сучасними технологіями та європейськими стандартами. 
Компанія «Еліксир Україна» постачає добрива на український 
ринок з 2017 року, а вже торік обсяг відвантаженої в Україну 
продукції перевищив 100 тис. тонн. Комплексні мінеральні до-
брива Elixir Zorka відповідають вимогам чинного законодавства 
та мають офіційну державну реєстрацію і посвідчення від Мі-
ністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

ЩО У ФОРМУЛІ ТА ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Ідеально збалансований вміст поживних речовин у комп-

лексних добривах Elixir Zorka дає змогу застосовувати їх на 
всіх ґрунтах України, під усі сільськогосподарські культури, ви-
користовуючи всі способи їх внесення: основне, передпосівне, 
припосівне удобрення і в разі необхідності – кореневе піджив-
лення із заробкою у ґрунт. Макро- й мікроелементи скомпоно-
вано у гранулах добрив таким чином, аби забезпечити рослини 
належним живленням навіть за несприятливих погодних умов.

Суттєва перевага добрив Elixir Zorka – це вміст азоту в амо-
нійній формі (NH4+). Коренева система рослини швидко погли-
нає цю форму азоту навіть за відносно низьких температур на-
весні, на відміну від амідного нітрогену (NH2), що потребує ще 
й мікробіологічних процесів і певного часу для трансформації в 
амонійний азот. Окрім цього, катіони амонію добрив Elixir Zorka 
не вимиваються в осінньо-весняний період з ґрунтів, як, напри-
клад, нітрати (NO3-) добрив деяких конкурентів.

Фосфор у вигляді моноамонійфосфату – NH4H2PO4 – най-
краще і найшвидше розчиняється у воді, отже, є найдоступні-
шим для рослин – і це теж суттєва перевага добрив Elixir Zorka, 
особливо на перших етапах росту й розвитку сільгоспкультур. 
Фосфор, як і азот, відповідає за формування розгалуженої коре-
невої системи, а крім того, як і калій, підвищує імунітет рослини, 
посилює її посухостійкість і зимостійкість.

Калій знаходиться у добривах Elixir Zorka у формі хлоридів 
(KCl) або сульфатів (K2SO4). Оскільки озима пшениця є нечутли-
вою до хлору, то для вирощування цієї культури можна вибрати 
з лінійки добрив будь-яку форму.

Сірку (вона суттєво впливає на ріст і розвиток рослини) міс-
тять усі без винятку добрива Elixir Zorka. Також окремі формуля-
ції добрив мають у своєму складі й інші важливі макроелементи 
– кальцій, магній, а також мікроелементи – бор і цинк.

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ВИРОБНИЦТВІ ПШЕНИЦІ
Виробництво зерна озимої пшениці вимагає своєчасного вико-

нання всього комплексу агротехнічних заходів, серед яких надзви-
чайно важливим є науково-обґрунтоване застосування мінераль-

них добрив. Розрахунок норм та доз мінеральних добрив потрібно 
проводити, беручи до уваги заплановану врожайність озимої пше-
ниці, аналіз показників родючості ґрунту та визначивши точне 
співвідношення необхідних поживних хімічних елементів.

Загальновідомо, що майже весь фосфор та калій вносять в 
основне удобрення, при цьому основний обробіток ґрунту за-
безпечує заробку добрив на глибину 10-20 см, в зону майбут-
нього розташування найбільшої маси коренів. Незначну кіль-
кість добрив (обов’язково фосфор, а бажано - NPK) вносять у 
рядки, при посіві. Восени вносять приблизно третину азоту від 
норми, а навесні у підживлення – решту залишку, дві третини.

Найважливішими поживними елементами на початкових 
стадіях розвитку пшениці є азот, фосфор та калій. Азот – від-
повідає за вегетативний розвиток рослин, за формування їх га-
бітусу та відповідно – врожайності. Крім того, завдяки азоту в 
ґрунті відбуваються процеси мінералізації рослинних залишків. 
Фосфор досить часто є найдефіцитнішим макроелементом на 
наших ґрунтах. На початкових стадіях розвитку рослин він має 
вирішальне значення для їх вкорінення, також у подальшому ві-
діграє величезну роль в обмінних процесах, які безпосередньо 
впливають на формування врожайності та якості зерна. Калій 
забезпечує зимостійкість, посухостійкість та стійкість сільсько-
господарських культур до грибкових і бактеріальних хвороб.

Мінеральні добрива Elixir Zorka, що застосовувалися при 
вирощуванні озимої пшениці в різних країнах Європи, зокре-
ма і в Україні, довели високими врожаями зерна свою відмін-
ну якість та економічну ефективність. У залежності від вмісту 
у ґрунті доступних рослинам форм азоту, фосфору та калію 
можна підібрати необхідні формуляції добрив для цієї сільсько-
господарської культури. Так, на ґрунтах з дефіцитом фосфору, 
підвищеним і високим вмістом калію варто застосовувати фор-
мули з більшою часткою Р2О5 – NutriМАР 10:40. Це добриво має 
також 2% Са, 10% SО3 і 0,1% Zn. Якщо ґрунт має низький, се-
редній вміст азоту й сірки, а також середній і підвищений вміст 
доступного фосфору, водночас підвищений і високий вміст ка-
лію, то можна використати інше добриво – NP 16:20+ 30% SО3 + 
0,05% B. Слід зазначити, що для вирощування озимих культур на 
ґрунтах з середнім вмістом поживних хімічних елементів варто 
застосовувати добрива Elixir Zorka, які мають найбільш сприят-
ливе співвідношення азоту, фосфору та калію – це NPK 6:24:12 + 
2% Са + 12.5% SО3 + 0,05% Zn або NPK 7:21:21 + 10% SО3 + 0,05% 
Zn. Якщо ж ґрунт має низький вміст калію, то ідеальна формула 
добрива для пшениці – NPK 6:12:24 + 15% SО3.

Вміст важливих макро- та мікроелементів, їх співвідношен-
ня дає можливість застосовувати вищезазначені добрива і в 
основне, і у передпосівне удобрення, і при посіві озимої пшени-
ці з врахуванням агрохімічної характеристики ґрунту.

Аграрії знають: добрива Elixir Zorka – це ідеальне рішення  
для тих, хто вміє вирощувати високі врожаї озимої пшениці!
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Регулятори росту і розвитку рослин для підвищення врожайності та захисту від шкідників та хвороб 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИТРАТИ ПО КУЛЬТУРАХ
Дозволяється використання препаратів спільно з ЗЗР та елементами живлення

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ

ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
(067) 576-09-29, (057) 712-04-90

www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

Культури Фази застосування Препарат Норма витрат 
препарату

Вартість однієї 
обробки

Зернові колосові - обробка насіння Регоплант насіння  
Зернових Колосових 250 мл/т 450 грн/т

Обприскування посівів у фазі: 
 - кущення  
 - виходу в трубку  
 - виходу флагового листа

Стимпо Зернові  
Колосові 20 мл/га 60 грн/га

Кукурудза - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 5-7-10 листів Стимпо Кукурудза 25 мл/га 75 грн/га

Олійні - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - 3-6-10 листів Регоплант Олійні 50 мл/га 90 грн/га

Зернобобові - обробка насіння Регоплант насіння 250 мл/т 450 грн/т
- обприскування посівів у фазі: 
 - бутонізації 
 - формування бобів

Регоплант  
Зернобобові 50 мл/га 90 грн/га

A1

ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

РАПС ОЗИМИЙ

Н А С І Н Н Я
м. Миколаїв, вул. Кірова, 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

И

ПШЕНИЦЯ ОЗИМАПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Назва Фірма-виробник Вегетаційний 

період, днів
Потенційна 

врожайність, ц/га
Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

НС-40С Інститут овочівництва і рільництва 
«NS SEME», Нови Сад, Сербія середньоранній 115,0 еліта договірна

Ліра Одеська 282-285 63,6-100,4 еліта 9 000

Житниця Одеська 285-287 83-129 еліта 9 000

Мудрість Одеська 282-285 76-115 еліта 9 000

Оранта Одеська 285-287 84-102 еліта 9 000

Назва Фірма-виробник Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

ГРІМ ВНІС 300-305 71,0 F1 1500 п.о.

Редстоун 300-305 70,0 F1 1300 п.о.

Чорний Велетень Інститут кормів Поділля 292-323 55,0 1р 32000

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ДАЛЛАС (норма висіву 65 кг/га) Канада 80 150 Р1 договірна

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ 
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Затіняюча сітка — це спеціальна тканина із ниток синтетич-
ного походження, стійких до ультрафіалету та перепаду темпе-
ратур. Така сітка широко використовується для захисту рослин 
від надмірного сонячного світла та в якості навісу чи забору. 

Щільність плетіння затіняючої сітки зумовлює ступінь заті-
нення, що є головною характеристикою сітки. Ступінь затінен-
ня зазвичай варіюється від 45 до 95%, що впливає на функції 
сітки та  її використання.

У місті Херсоні працює єдине в Україні виробництво затіня-
ючої сітки повного циклу – компанія СІТКАР. Сітка виробни-
цтва СІТКАР має такі сфери застосування:

Затіняюча сітка 45-60%
Сітку з меншим ступенем затінення активно використовують 

на городі. Вона затримує надмірне сонячне світло та більш рів-
номірно розподіляє його над поверхнею землі. 

Затіняюча сітка 60-75%  
Сітку ступеню затінення 60%-75% також можна використо-

вувати для накриття городу з рослин, яким потрібно менше 
сонячного світла. Проте найбільш ефективна ця сітка буде для 
накриття теплиць ззовні чи всередині. 

Затіняюча сітка 75-90%
Сітка за найвищою щільністю відмінно підходить для на-

криття зони відпочинку або місця паркування. Також ця сітка  
слугує для маскувальних цілей, наприклад, для забору чи буді-
вельного майданчику.

Затінення овочів, фруктових дерев та інших культур – найбільш  
поширена сфера застосування затіняючої сітки СІТКАР, адже вона:
• захищає рослини від сонячних опіків;
• створює оптимальний мікроклімат в теплиці;
• знижує витрати на полив;
• захищає рослини, висаджені у відкритий ґрунт, від птахів та вітру;
• збільшує обсяг врожаю до 24-30%.

7 переваг затіняючої сітки  
першого українського виробництва СІТКАР:

1. Краща ціна через мінімальні логістичні витрати.
2. Додавання спеціальної присадки CarbotolТМ, що дозволяє 

витримувати підвищені навантаження та розтягнення.
3. Мала вага, сітка зручна в транспортуванні та монтажі.
4. Широкий вибір полотна з рівнем затінення від 45 до 95%.
5. Термін служби до 5 років і більше.
6. Не розпускається при пошкодженні та розрізі. 
7. Не вимагає спеціального догляду.
Українське виробництво СІТКАР реалізує затіняючу сітку в 

оптовому та роздрібному форматі. На сайті виробництва ви 
знайдете варіанти сітки різного ступеню затінення та розмі-
рів. Стандартні розміри рулонів: ширина 1.5, 2, 3, 4 та 6 метрів; 
довжина 25, 50 та 100 метрів. За запитом ви можете отримати 
інформацію про оптові пропозиції

https://sitkar.net • +38 099 05-05-595

A1



10

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕМА НОМЕРА

«ЮГ АГРОЛІДЕР»:  
філософія врожайного соняшнику

Сергій Олександрович Антоненко – знаний фахівець у рослинницькому бізнесі. 
З думкою генерального директора  компанії «Юг Агролідер» рахуються як 
українські, так і зарубіжні партнери. І він з повним знанням справи стверджує: 
головний чинник успішного вирощування соняшнику за нинішніх вкрай 
складних кліматичних умов – якісна селекція. Вона ніколи не підведе!

Сьогодні дуже гостро постала проблема дефіциту вологи у 
більшості регіонів України. Чи спроможна сучасна генетика за 
таких умов допомогти підвищити рентабельність вирощуван-
ня такої стратегічної культури, як соняшник? З таким питан-
ням ми звернулися безпосередньо до Сергія Антоненка.

Орієнтир – посухостійкість
— Сергію Олександровичу, які рекомендації Ви би могли на-

дати щодо вирощування соняшнику за таких складних умов?
—Основним фактором, який допоможе пом’якшити стресові 

умови вирощування,  є вибір посухостійких гібридів. Наша 
компанія разом з Інститутом NS Seme з року в рік вдосконалює 
перевірені гібриди цієї культури. Це вже чудово відомі україн-
ським агровиробникам НС Х 195, 2652, НС Таурус, які пройш-
ли перевірку «боєм» за посушливих умов вегетації в минулих 
сезонах. І цьогоріч ми бачимо, що вони повсюди витримують 
несприятливі умови.

— В лінійці продукції компанії «Юг Агролідер» є широкий 
спектр гібридів, призначених для вирощування за різними 
технологіями. Які з них Ви могли б виділити окремо?

— Окрім вже згадуваних НС Х 195, 2652 і НС Таурус, я та-
кож назвав би гібрид Златибор, який вже третій рік поспіль 
демонструє виняткову стійкість до агресивних рас вовчку, за-
безпечує стабільну продуктивність та відмінну посухостійкість. 
Варті особливої уваги також такі гібриди, як НС Імісан, котрий з 
року в рік гарантує стабільно високі врожаї і характеризується 
стійкістю до гербіцидів імідазолінової групи, та НС Х 1752 з 
доброю врожайністю. 

— Які нові гібриди з’явилися у Вашому портфоліо у цьому 
році?

— Ми аналізуємо потреби фермерів у різних регіонах Украї-
ни і адаптуємося до них. Так, ми додали два гібриди кукурудзи 
(НС 3030 та НС 2652) з чудовою вологовіддачею, що дає змогу 
істотно підвищити рентабельність вирощування цієї культури. 

Також ми додали новий сорт озимої пшениці НС 40С.
Якісне оновлення стосується і лінійки соняшнику. Ми вклю-

чили до неї НС Х 6749, який є стійким до Гранстар (до 30 г) 
та до вовчку рас A-G. Гібрид Дунай викличе особливе зацікав-
лення у фермерів, які працюють в центральних та західних 
регіонах, оскільки відзначається вражаючою врожайністю. Та, 
звісно ж, нікого не залишить байдужим наш новий високоолеї-
новий НС Орфей.

— До речі, чи зберігає свою популярність високоолеїновий 
сегмент гібридів соняшнику в Україні?

— В минулому сезоні ми вивели на ринок високоолеїновий 
гібрид Монарх сербського виробництва. З огляду на те, з якою 
вражаючою швидкістю він розійшовся, ми впевнилися в акту-
альності продукту. І в цей складний рік Монарх гідно вистояв. 

Саме тому у цьому сезоні ми вперше будемо пропонува-
ти високоолеїновий гібрид власного виробництва - НС Орфей. 
За чіткого дотримання технології вирощування та просторової 
ізоляції можна отримати насіння з вмістом олеїнової кислоти 
до 92%. Відзначу також виняткову стресостійкість гібриду. 

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про співпрацю з серб-
ськими партнерами в галузі селекції соняшнику.

— Інститут NS Seme має найбільший у світі банк генів, а без-
посередньо селекцією там займаються понад 100 науковців. 
Впродовж багатьох років ми налагодили тісну та дружню спі-
впрацю з NS Seme. Так, «Юг-Агролідер» є лідером за кількістю 
та сукупною площею ділянок гібридизації в Україні - 1500 га, 
ми беремо найбільшу кількість батьківських ліній. Саме тому 
сербський Інститут надає нам ексклюзивні гібриди під потреби 
наших клієнтів. На сьогоднішній день ми робимо акцент на ви-
сокоолеїнових гібридах, та стійких до вовчка і Гранстар. 

— Яким чином компанія «Юг Агролідер» допомагає своїм 
партнерам-агровиробникам? 

— Клієнт знає, що він придбав саме той гібрид, який йому 
був потрібен, - і що він отримає запланований результат. Окрім 
якісної генетики, ми звертаємо ретельну увагу на калібрування 
насіння, протруєння та ін. Наша продукція повинна мати гаран-
товану найвищу якість! Поряд з тим вартість нашого посівного 
матеріалу є майже удвічі нижчою у порівнянні з гібридами най-
відоміших світових брендів. Ми ніколи не гналися за надпри-
бутками, для нас головне – довгострокова співпраця з клієнтами.

Це ж стосується і якісного агрономічного супроводу. За ба-
гато років роботи у нас з’явилося багато вже не просто клієнтів, 
а справжніх друзів, котрі пересвідчилися у якості генетики, яку 
пропонує «Юг Агролідер», а головне – у нашій порядності та 
готовності допомогти. Для мене особисто такі довірливі сто-
сунки – найбільший капітал компанії.

Я бажаю усім українським агровиробникам, щоб у новому 
сезоні залишилися позаду усі кліматичні та фінансові нега-
разди. Сучасні технології, якісна селекція, наші знання, наші 
спільні зусилля дадуть змогу подолати усі труднощі. Нехай 
все буде добре!

ug-agrolider.com.ua
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НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА
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Існує справедлива думка: чим менше років в своїй історії по-
садковий матеріал часнику був у землі, тим він краще і надійніше. 
Зубок може був уже в землі кілька років поспіль, однозубка - тіль-
ки один рік, а воздушки - жодного разу. Звичайно більшість город-
ників воліють не морочитися з воздушкою, а розділяти головку 
на зубки, використовуючи гасло «З урожаю мені і одного відра 
часнику на зиму вистачить». Так то воно так, а що якщо розглядати 
часникову тему як бізнес, де головну роль завжди грає економія, 
собівартість продукції, її товарність і врожайність?

Тут вже не до гасел і, напевно, варто серйозно задуматися, як і з 
якою користю для справи будуть витрачатися ваші кровно нажиті...

Адже бездумно запихаючи в землю зубок часнику, ми ча-
сто навіть не замислюємося, яких величезних грошей це коштує, 
а ще варто розділити його на зубки, відкалібрувати, замочити у 

спецрозчині, просушити до сипучості, посадити обов'язково коре-
невим донцем вниз (так як неправильна орієнтація зубка при ме-
ханічній посадці може вам коштувати втрати до 30% врожайності). 
А ще не дай Бог зловити великий відсоток зараженості зубка не-
матодою, від якої не існує ніяких ефективних хімічних препаратів 
і яка розмножується на зубках з арифметичною прогресією.

Ось кілька ефективних порад, як не потрапити на таких 
горе-насіннєводів:

1. Сорт часнику, озвучений продавцем, обов'язково повинен 
бути у Державному реєстрі сортів саме в рік продажу його посад-
кового матеріалу. 

2. Продавець даного сорту повинен бути сам автором (влас-
ником) цього сорту або у продавця повинні бути права на роз-
множення і продаж сорту, передані йому самим автором за лі-
цензійним договором. 

3. Дуже важливо, щоб продавець - ФОП або юридична особа 
- був занесений в реєстр України як офіційний виробник посадко-
вого матеріалу і насіння. 

Це завжди говорить про серйозність підходу до насінництва, 
адже в таких господарствах завжди є багаторічний досвід, необ-
хідний набір техніки, складських приміщень, очисних машин і на-
явність досвідчених агрономічних кадрів.

А агрономічний досвід і знання у часниковій темі дуже важ-
ливі, це стосується багатьох насінницьких правил по дозріванню, 
калібруванню, методів і термінів посіву. А по великому рахунку 
найкращий продавець посадкового матеріалу часнику цей той, хто 
прагне не продати і забути, а бере участь у всьому подальшому 
технологічному процесі зберігання-доопрацювання, а ще допома-
гає інформаційно у збуті готової часникової продукції. Ви скажете, 
що таких не буває. Бувають! Потрібно просто набратися терпіння і 
знайти, адже це ваш майбутній бізнес і, до речі, дуже прибутковий!

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!
З повагою, Сергій Вікторович Паращенко,  

ТОВ «Чистий продукт»

ЯК НЕ ПРОГОРІТИ  
У ЧАСНИКОВОМУ БІЗНЕСІ
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ТОВ «Майнінг-Машинері» пропонує комплек-
сне обслуговування великогабаритних шин (далі 
ВГШ) вашого автопарку.

Компанія надає послуги ремонту ВГШ за тех-
нологією одноетапної вулканізації методом моно-
літного варіння при високій температурі і тиску (у 
тому числі за унікальною італійською технологією 
TAP-RAP, яка в Україні ексклюзивно представлена 
тільки в мережі наших сервісних центрів).

Технології, які застосовуються, дозволяють 
усувати пошкодження (порізи, тріщини, проколи) 
у ходовій і бічній частині шини, ремонтувати по-
шкодження бортового кільця після некваліфіко-
ваних шиномонтажів, відновлювати пошкоджені 
ґрунтозацепи, прибирати гулі і грижі. Викори-
стання професійного обладнання типу MonoFlex, 
застосування інноваційних технологій і сучасних 
матеріалів дозволяє нам проводити унікальні за 
своєю складністю ремонти, усувати значні по-
шкодження, бути лідером на ринку подібних по-
слуг в Україні. На місця ремонтів надається га-
рантія до 6 місяців.

Користуючись нашими послугами, Ви економите 
80-90% коштів на придбання нових шин!

Також компанія пропонує:

- шиномонтаж коліс будь-яких радіусів на про-
фесійному обладнанні без черг і затримок;

- широкий асортимент б/в шин всіх типороз-
мірів в хорошому стані на наших майданчиках;

- моніторинг стану шин вашої техніки з реко-
мендаціями по необхідним ремонтам. У разі не-
обхідності - надання змінної шини на час ремон-
ту, з метою мінімізації простоїв вашої техніки.

У структурі компанії сервісні центри у Дніпро-
дзержинську, Житомирі, Одесі, Хмельницькому. 
Всі цехи оснащені сучасним спеціалізованим об-
ладнанням.

Ми співпрацюємо з агропідприємствами, 
що входять у холдинги «Кернел», МХП, «Райз», 
«АПК-Інвест», дорожньо-будівельною компанією 
«Автомагістраль».

Більш детальна інформація про компанію розміщена 
на нашому сайті www.maxitire.com.ua

Також Ви можете нас знайти  
у соцмережі facebook: @maxitire

(066) 698-63-11, (097) 267-57-20
приклад бічного 
пошкодження 

зовні 
після вулканізації

латка 
після вулканізації

Один з майданчиків б/в шин
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Нинішній сезон видався дуже складним для вітчизняних агро-
виробників. Тривала посуха спричинила істотне зниження вро-

жайності ярих та озимих культур. Це означає, що потрібно осо-
бливо ретельно поставитися до осінньої посівної кампанії, аби 
забезпечити нормальну рентабельність роботи. Важливий кожен 
нюанс, і в тому числі – правильний вибір машин та агрегатів за 
співвідношенням ціни та якості.

— Ми вже четвертий рік поспіль пропонуємо на ринку ґрунтоо-
бробну техніку виробництва ARK-Group. Фактично щороку з’являють-
ся нові моделі та модернізуються існуючі згідно до побажань клієнтів. 
Аграрії звертають увагу і на наші конструктивні рішення, і на значний 
запас міцності наших агрегатів, і на те, що усі робочі органи та основ-
ні комплектуючі мають маркування відомих світових брендів, таких 
як FKL, Bellota, Bednar та інші. Так, наприклад, впродовж трьох остан-
ніх років ми відвантажили у господарства понад 100 одних лише дис-
кових борін БДА Shark, і не маємо жодних нарікань, — стверджує ме-
неджер з продажу сільгосптехніки компанії ARK-Group Іван Подурець.

ARK-Group, виробничі потужності якої знаходяться у Кропив-
ницькому, – знаний по всій Україні виробник та дилер широкого 
спектру сільгоспмашин та агрегатів. Вже згадувана лінійка ґрун-
тообробної техніки стала результатом вдалого поєднання власних 
розробок зі світовими технологічними рішеннями.

Так, дискові борони БДА-2,4, БДА-3,3 та БДА-4 у цьому сезоні 
оснащені вже не класичними дисками типу «ромашка», а унікаль-
ними робочими органами SuperShark (510 мм), що мають підви-
щену міцність та розраховані на високі навантаження. Саме те, що 
потрібно цієї посушливої осені.

Істотно зросла проникаюча здатність робочих органів, а також 
якість подрібнення пожнивних решток і перемішування їх з ґрун-
том. Борони БДА спроможні провадити обробіток на глибину від 
5 до 15 см на швидкості до 15 км/год. Відповідно, продуктивність 
БДА-2,4 становить 2,7-2,8 га/год., тоді як БДА-4 може зробити за 
цей час 5-5,4 га, - розповідає Іван.

Менеджер ARK-Group звертає нашу увагу на такі оновлення 
конструкції дискових борін Shark як підшипники, що не потребу-
ють обслуговування. Важливо, що відсутність потреби виставляти 
кут атаки диску, використання високоміцного метизу і якісний ме-
тал в сукупності забезпечують європейську якість агрегатів, виго-
товлених на теренах України.

— В полі це забирає час. В наших боронах нічого не потрібно 
регулювати – все вже стоїть так, як треба, - наголошує він.

Іван Подурець згадує, що на початку продажів БДА клієнти ва-
галися щодо вибору агрегатів з пружинними стійками.

— Сьогодні ніхто про це і не згадує, оскільки, по-перше, тут 
стоять посилені стійки, розраховані на максимальні навантаження. 
По-друге, за рахунок вібрації пружин здійснюється глибше про-
різання стерні та ґрунту. Простіше кажучи, наші борони показали 
себе найкращим чином, - відзначає менеджер ARK-Group.

— Контакти землеробів, що вже користуються цією технікою: 
Соловник Андрій, 

ФГ «Іділія», с. Н. Петрівка, Дніпропетровська обл., (097) 693-65-90

Важливо, що виробник на замовлення покупця оснащує усі свої 
ґрунтообробні агрегати ємностями та обладнанням для внесення 
твердих чи рідких добрив. Це дає змогу скоротити кількість техно-
логічних проходів полем та запобігти випаровуванню азоту з гранул 
на поверхні поля.

— Аналогічним чином доукомплектовується ще один наш хіт про-
дажів – глибокорозпушувач з робочою шириною до 5 м. Агрегат має 
широку варіативність оснащення: долотоподібні лапи, бокові ножі та 
ін. При цьому глибина обробітку за бажанням клієнта перебуває в 
межах від 25 до 65 см. Так само ми можемо виготовити машину з 
будь-якою, зручною робочою шириною, - вказує Іван Подурець.

Цікаво, що в конструкції глибокорозпушувачів ARK-Group засто-
совані робочі органи такого відомого виробника як Bednar. Серед 
усього іншого реалізована і така ефективна функція як можливість 
внесення твердих та рідких добрив на двох різних рівнях: 15 см і 
35 см. Це дає змогу витягнути вологу знизу під висів насіння та по-
класти добрива двома шарами, аби забезпечити належне живлення 
рослин по мірі розвитку кореневої системи.

— Підготовка поля під сівбу розпочинається відразу ж після зби-
рання культури-попередника. Спочатку запускаємо в поле борону 
БДА або глибокорозпушувач. В ідеалі, з огляду на гострий дефіцит 
вологи, ми радимо застосовувати рідкі добрива. Втім, у кожному 
господарстві власне бачення цього питання. Вже після глибокого 
рихлення або боронування запускаємо в поле культиватор суціль-
ного обробітку КПА, - радить Іван Подурець.

— Контакти землеробів, що вже користуються цією технікою: 
Шадлов Олександр Васильович, 

ФГ «Велка Вись», Кіровоградська обл., (098) 029-74-49

В конструкціях КПА також застосовані іспанські робочі органи 
Bellota, причому для жорсткості стійки встановлені обмежувачі з 
підвищеним запасом міцності. Наявність зрізних болтів дає змогу 
додатково запобігти пошкодженню стійок.

— Ми пропонуємо 3-, 4- і 5-рядні передпосівні культиватори зі 
стрілчастими лапами, здатні працювати на глибину до 12-14 см. В 
серії культиваторів КПА перші ряди лап мають ширину 260 мм, а 
останні – 320 мм, що гарантує 100% перекриття оброблюваної пло-
щі. Далі йдуть три ряди гребінок та трубчастий коток або ж коток 
іншого типу. До усіх наших агрегатів ми пропонуємо широкий вибір 
котків будь-якого типу, — наголошує менеджер ARK-Group.

— Контакти землеробів, що вже користуються цією технікою: 
Сергій Степанович Череп’яний, одноосібник, агроном.

Кіровоградська обл., с Лозоватка, (098) 533-54-34

Важливо, що компанія ARK-Group провадить повноцінну перед-
продажну підготовку своїх агрегатів, оперативну доставку в госпо-
дарство, а також практикує безкоштовні для клієнта демонстрації 
можливостей власної техніки безпосередньо у полі. Усі аграрії, 
яких зацікавила техніка компанії, можуть дізнатися про неї біль-
ше, звернувшись до фермерів, котрі мають тривалий досвід екс-
плуатації та люб’язно погодилися опублікувати свої телефони.

«АРК-ГРУПП» - СЕРТИФІКОВАНА С/Г ТЕХНІКА ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ!

ARK-GROUP: ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОТУВАТИ ПОЛЕ ДО СІВБИ
Вітчизняний виробник презентує у сезоні 2020 повну лінійку модернізованої ґрунтообробної техніки

м. Кропивницький (050) 522-11-91, (068) 664-96-33 • E-mail 40101001@ukr.net • www.arkgroupp.com.ua

A1
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РІЗНЕ

АЛЬФАКОКС
КУРИ, ІНДИКИ, ГУСИ, КАЧКИ, ХУТРОВІ, КРОЛІ 
• Лікування еймеріозів при клінічних ознаках захворювання  

або при досягненні критичного рівня вмісту еймерій у підстилці 
(більше 10 тис./г)

• Ефективний проти токсоплазм і саркоцист
• Сумісний із кормовими добавками та вітамінами
• Не перешкоджає виробленню імунітету проти еймеріозу

ІНСЕКТОЗОЛ ДК
ВРХ, ВІВЦІ, КОЗИ 
• Захищає від мух, гнусу, гедзів, іксодових кліщів, вошей, волосоїдів
• Профілактує гіподерматоз, телязіоз

33001, м. Рівне, вул. Дворецька, 89

ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ  •  КОРМОВІ ДОБАВКИ  •  ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ

050-37-51-005 • www.farmaton.com.ua

A1

КАЛЬФОЦИН
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА
• Джерело легкозасвоюваних організмом кальцію, фосфору, 

калію і магнію
• Захищає від парезів до і після отелення, запобігає виникненню 

гіпокальціємії і знижує збудження нервової системи тварини
• Знижує вплив кальцію на серце і покращує його роботу, запо-

бігає гіпомагніємії та профілактує пасовищну тетанію
• Підтримує фізіологічне співвідношення кальцію і фосфору  

в організмі та захищає корів від післяродової гіпофосфатемії

500 мл • кормова добавка1, 10 мл, 1 л • розчин для  
перорального застосування

10, 250 мл • розчин для  
зовнішнього застосування
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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»
Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості про-

цесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

•	7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому 
захисному корпусі;

•	сучасне програмне забезпечення;
•	на екрані зображена інформація одночасно по всім ви-

сівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі, 
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сі-
валки та сіяти з максимальною швидкістю;

•	відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
•	робота оптичних датчиків в умовах забруднення,  

завдяки автоматичному посиленню сигналу;

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

A1

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

НОВИЙ	АСОРТИМЕНТ

БОРОНА	ШЛЕЙФОВА-ЗУБОВА	АЯКС-15
 Вичісування бур’янів

  Загортання добрив

 Вирівнювання поверхні поля

 Руйнування грудок та кірки

БОРОНА-МОТИГА	РОТАЦІЙНА

��

Габарити робочого положення – 14730 x 12835 мм
Габарити транспортного положення (Д х Ш х В) 8500 х 4300 х 4100 мм

Конструкторські сталі 60С2А, 09Г2С
Термооброблений «зуб», технологія MacFarlane
Маса – 5800 кг – найпотужніша борона на ринку

Метал боковин («крил») товщиною 12 мм
Метал рами товщиною 8 мм, додаткові соти посилення всередині труби

A1

Закриття вологи

Руйнація ґрунтової кірки 

Знищення бур’янів на стадії «нитки»

Насичення ґрунту азотом

Ширина захвату - 2, 3, 4, 6, 9,  
9, 12, 18 метрів
Індивідуальне кріплення «зубів»

Підшипники – SKF (Італія)
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Керівник відділу продажу Олександр Заремба 
(068)	555-16-85,	(066)	119-77-77

agro.ayax@gmail.com
ayax-agro.com

Дзвони зараз!

A1

Адреса	виробника:	м.	Дніпро,	вул.	Дніпросталівська,	22

ГАРАНТІЯ	3	РОКИ	

ДОСТАВКА

ЯКІСТЬ	ПРЕМІУМ-КЛАСУ	ЗА	ЧЕСНУ	ЦІНУ!

- висота ножів 100 мм
- сталь ножів марки 65Г
- найнадійніша система
 кріплення ножів з вико-
 ристанням болтів М12
 (клас міцності 10,9)

СЕЗОН	2020/2021

ОНОВЛЕНИЙ	КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ	АЯКС-6						
Подрібнення рослинних залишків

Мульчування поверхневого шару ґрунту Збереження вологи

 Захист від вивітрювання

Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
Ширина захвату – 6 метрів
Ширина в транспортному положен-
ні – до 2400 мм
Гідравлічне розкладання в робоче 
положення
Двухрядні поворотні підшипники 
– захист від виламування кріплень 
барабанів
Використання в рамі конструктор-
ської сталі 09Г2С

��

30 вересня - 3 жовтня, м. Кропивницький 
Стенд U 13
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ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР
МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО БЕЗПЕКУ ВАШОГО ВАНТАЖУ

ПРО НАС

МІСІЯ КОМПАНІЇ

ЧОМУ САМЕ МИ

«Транс Моніторінг Україна» у складі Групи Компаній 
«Транс Моніторінг» надає охоронні послуги і здійснює орга-
нізацію міждержавного охоронного супроводу вантажів за-
лізницею та автотранспортом як на території України,так і на 
території країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Наявність спеціалізованих підрозділів і фахівців з великим 
досвідом роботи, в тому числі у правоохоронних органах, доз-
воляє виконувати найскладніші проєкти з організації охорон-
ного супроводу таких вантажів як нафтопродукти, метали, феро-
сплави, техніка, зерно, мінеральні добрива та інші цінні вантажі.

Компанія володіє унікальним досвідом і компетенціями, накопиченими у здійсненні своєї діяльності в 
сфері організації охорони та супроводу вантажів залізничним транспортом.

Мережа представництв партнерів в Білорусії, Казахстані, Узбекистані, Росії, Киргизії, Таджикистані і 
Афганістані забезпечують можливості Компанії в наданні комплексної послуги охорони, супроводу, інспек-
тування, моніторингу та міждержавного охоронного супроводу вантажів на всьому маршруті проходження, 
незалежно від територіальної та державної приналежності.

Спираючись на багаторічний досвід роботи в даній сфері, наша компанія гарантує якісне надання всього 
комплексу послуг з охорони,організації та супроводу вантажів, що транспортуються залізничним і автомобільним 
транспортом по території країн пострадянського простору і ближнього зарубіжжя.

Застосування сучасних інноваційних технологій і методик у процесі охорони та супроводу вантажів, ретельний 
і осмислений підхід до питань забезпечення збереження довірених нам ТМЦ, високий професіоналізм персоналу 
компанії дозволяють успішно вирішувати проблеми обліку і контролю кількісних і якісних характеристик вантажів 
у процесі їх транспортування, прийому і здачі замовнику, і забезпечувати мінімізацію їх втрат під час перевезення.

– Створити імідж Замовника як стабільного по-
стачальника, який виконує свої зобов'язання.

– Зберегти спокій і психологічний комфорт клі-
єнта, який переживає за цілісність свого вантажу.

A1

Компанія «Транс Моніторінг» захищає не тільки  
вантажі, але й інтереси своїх замовників, пропонуючи 
їм зручний сервіс, якісні послуги:

• Втілює в життя концепцію тотального управління, 
засновану на інформаційному моніторингу в режимі 
реального часу. При цьому враховуються особливості 
бізнес-процесів і завдань клієнта.

• Забезпечує високий рівень збереження вантажу  
і відшкодування завданих збитків.

• Вирішує поставлені замовником завдання у стислі 
терміни і на високому технічному рівні.

«Транс Моніторінг» допомогає своїм клієнтам  
у вирішенні виниклих питань з різними інстанціями  
і дозволяє клієнтам:

– Знизити витрати Замовника під час прямування 
вантажу, підвищити прибутковість.

ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА https://tmu.in.ua
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t.qrup.ua@qmail.com
tmuoffice7@qmail.com

НАШІ ПЕРЕВАГИ

ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ:

У ЧОМУ ГОЛОВНА ВІДМІННІСТЬ КОМПАНІЇ ВІД КОНКУРЕНТІВ?

ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ КОМПАНІЇ — КЛІЄНТИ

1. Фізична охорона вантажу по всьому шляху прямування.
2. Контроль під час завантаження та розвантаження вантажу.
3. Швидке реагування мобільних груп на повідомлення про спробу або розкрадання вантажу.
4. Передача інформації про дислокацію та місце знаходження вантажу у реальному часі.

• Контроль якісних і кількісних характеристик вантажів по всьому маршруту слідування.
• Контроль за вантажем в режимі реального часу на всьому маршруті прямування з наданням звітної інфор-

мації Клієнтам.
• Цілодобовий моніторинг руху вантажів на диспетчерському комплексі Компанії з використанням технології 

GPS, оперативне відстеження місця розташування супроводжуваних вантажів, контроль цілісності внутріш-
нього приміщення вагона, своєчасне реагування на проникнення у супроводжувані вагони.

• Використання сучасних технологій дозволяють Компанії забезпечити комплексність і надійність послуг для 
Клієнтів.

Наша головна відмінність - відшкодування збитку, порядність і однакове уважне ставлення до потреб 
кожного клієнта, незалежно від розмірів компанії та її фінансового становища. Ми готові працювати з будь-
якою компанією, зацікавленою в наших послугах, і надати їй весь комплекс якісних послуг із супроводу та 
організації збереження вантажу.

Відсутність стереотипів, мобільність, сучасне обладнання і технології, висока кваліфікація персоналу дозволя-
ють якісно, в стислі терміни і на високому технічному рівні вирішувати поставлені Замовником завдання.

Ми завжди відкриті для конструктивних переговорів і вітаємо нові партнерські відносини!

В ЦЬОМУ НАМ ДОПОМАГАЄ:
1. Досвід роботи в даній сфері більше 10 років.
2. Індивідуальній підхід до кожного клієнта.
3. Гнучка цінова політика.
4. Передача інформації про місцезнаходження ванта-

жу у реальному часі.
5. Застосування новітніх технологій для забезпечення 

охорони вантажів.
6. Кваліфікований персонал охорони та наявність фа-

хівців з великим досвідом роботи у правоохоронних 
органах і залізничному транспорті.

З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ

49000, М. ДНІПРО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 68 
 (050) 454-96-99 Сергій Володимирович 
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Чи замислювалися Ви, скільки коштує Ваш час? Скільки 
витрачаєте пального, щоб довезти зерно на елеватор, 
скільки стоїте в черзі, щоб віддати зерно, а потім його 
забрати? Ні? А от Компанія B2B-Agro вже зробила ці 
підрахунки та вивела середню суму, яку втрачає фермер 
на кожній пересушеній тонні зерна.

Уявіть собі - це майже 800 гривень на тонні (в залежності 
від регіону)!

Наприклад, якщо фермер посіяв 200 га кукурудзи, то на 
пересушуванні зібраного врожаю втрати будуть склада-
ти більше мільйона гривень. А це прирівнюється до вар-
тості зерносушарки, яка у нього окупиться за рік.

ЧАС – ЦЕ ГРОШІ

Представництво в Україні
м. Київ, вул. Ямська, 72, оф. 201
+38 (096) 116-99-99, (095) 116-99-99
E-mail: office@b2b-agro.com
www.b2b-agro.com

Досить його витрачати на черги до елеваторів та ще  
і переплачувати кошти за те, щоб вам висушили  
своє рідне, вирощене такою важкою працею зерно.

Зерносушарки працюють як на пропан-бутані/газу так 
і на альтернативному виді палива, що з кожним роком 
все більше набирає популярності, адже використову-
ються сільськогосподарські відходи, пелети, дрова, лу-
шпиння та інше, що позбавляє від газової залежності та 
є більш економічним та екологічним.

B2B-Agro пропонує варіант, який сушить 
зерно, не висушуючи кармани аграріїв. Це зер-
носушарки та теплогенератори турецького 
виробництва Еко-Tерм, які давно зареко-
мендували себе як надійні та якісні партнери.
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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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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



27

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



28

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ
A1



29

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



30

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



31

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ



32

«Агро1», №9 (56), вересень 2020 р.

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

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували 
як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але 
використання таких добрив може бути обмежене недостат-
ньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме 
для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний 
метод внесення РМД.

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під 
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у кри-
тичні фази. Наприклад, 5-8 листків у кукурудзи або ж у фазі 
6 листків у соняшника. Прикореневе внесення убезпечує 
від ризиків, які має поверхневе обприскування (наприклад, 
опіки, коли гранули добрив осідають на листі), та дозволяє 
збільшити результативність підживлення.

Наш агрегат призначений для кореневого підживлення 
як просапних культур, так і культур рядкового висіву, саме 
рідкими добривами.

Як працює ін’єкційний підживлювач?
До металевої рами прикріплюються ін’єкційні коле-

са відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне 
колесо оснащене голками, через які і відбувається впри-
скування добрив. Можливе заглиблення від 6 до 8 см. У 
результаті ми отримуємо рівномірне внесення речовини 
через кожні 13 см, відстань між рядами – від 25 см. Можна 
збільшувати за рахунок того, що колеса знімаються та пе-
реміщуються.

Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити 
витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від на-
лаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість ре-
човини. Відповідно до цього необхідно налаштувати робочу 
гідросистему агрегата. Або ж використовувати спеціальний 
комп’ютер, який задає необхідну потужність у залежності від 
швидкості ходу, густини речовини та, власне, необхідної кіль-
кості на гектар. Наш підживлювач оснащений ком’пютером, 
розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкціного підживлювача рослин
Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного під-

живлення рослин – економія та точність. За рахунок чого до-
сягається максимальний результат:

• Підвищення ефективності підживлення завдяки прико-
реневому внесенню.

• Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• Зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• Можливість використання різних видів добрив.

Наша компанія займається виготовленням, продажем та 
введенням в експлуатацію ін’єкційних підживлювачів рос-
лин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефек-
тивність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до 
запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми не-
семо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай, 
тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантій-
ну підтримку, а також проводимо консультування та нав-
чання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!

Аплікатор для внесення  
рідких добрив у ґрунт

м.	Кропивницький,	вул.	Заміська,	5
тел.:	+38	(066)	955-36-93,	+38	(096)	464-73-93
e-mail:	ukraine.agro@gmail.com
www.agroremmash-plus.com

За детальною інформацією звертайтесь  
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»

A1
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