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Шини та камери 
для сільгосптехніки
+380 67 928 2086
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ПП «Соколовський»
Ліц. АВ № 327342 від 20.12.2007 р.

СОНЯШНИК

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 Назва Фірма- 
виробник

Вегетаційний 
період, днів

Потенційна 
врожайність, ц/га

Категорія 
насіння

Ціна за 1 тонну 
з ПДВ, грн.

СУР (суперультраранній) Всеросійський НДІ масличних 
культур ім. В.С. Пустовойта, 

м. Краснодар

74-78 30,0 екстра 60 000
МАЙЄР 88-92 38,0 екстра 60 000
ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 екстра 70 000

ЯСОН Інститут рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків

107-108 41,6 екстра 60 000
ЗЛАТСОН 105-108 47,0 екстра 60 000
РЕМБО**

ВНІС, м. Київ
105-108 45,0 екстра 1 500 п.е.

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ** 98-103 48,0 екстра 1 600 п.е.
P63 LE 113**

Pionner
108 48,0 екстра 2 800 п.е.

P64 LE 99** 124 45,0 екстра 2 800 п.е.
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*Стійкі до Євро-Лайтнінгу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стійкий до дії Експрес 75, Гранстар 50 г/га 

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДІЮТЬ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ЗНИЖКИ!

ЗЛАТИБОР
Інститут овочівництва 

і рільництва «NS SEME», 
Нови Сад, Сербія

109-112 48,0 екстра 2 250 п.е.
НС КНЕ 3 107-111 46,0 екстра 2 250 п.е.
НС Х 6045* 111-114 58,0 екстра 2 200 п.е.
НС ТАУРУС* 109-119 57,0 екстра 2 200 п.е.

ЯЧМІНЬ ЯРОВИЙ ДАЛЛАС 
(норма висіву 65 кг/га)

Канада 80 150 Р1 договірна

ЗЕРНОВІ
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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
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над цим працює більше 300 лю-
дей в одинадцяти країнах світу на 
базі двох новітніх інноваційних цен-
трів і регіональних дослідних стан-
цій. з моменту нашого заснування у 
2006 році ми проводимо випробу-
вання приблизно у 30 країнах.

Nuseed – компанія нового типу, 
що має у своєму портфоліо унікальні 
гібриди олійного та кондитерського 
соняшника, а також зернове, силосне 
та силосно-зернове сорго.

Олійні гібриди представлені про-
дуктами Камаро, Н4ЛМ406, Н4ЛМ408, 
Імпакт, Х4219, Талон.

Якщо потрібно бути готовим до 
аномальних кліматичних умов, то 
лідером у цій категорії неодмінно 
стане X4219. Гібрид з технологією 
Express Sun невибагливий, стійкий 
до вилягання і відмінно віддає во-
логу. Цей середньоранній соняшник 
готовий вистояти навіть надлишкові 
опади завдяки структурі рослини з 
нахиленим кошиком. Високий потен-
ціал врожайності додає впевненості і 
робить Х4219 обов'язковим вибором 
весною 2021 року.

Якщо ж Ви готуєтеся до раннього 
збору врожаю або навпаки, занадто 
пізно сієте, ранній Талон буде не-
замінним у цій посівній. Що важливо, 

гібрид непогано почуває себе навіть 
на бідних ґрунтах. Талон має стій-
кість до популярних хвороб соняш-
ника, а для контролю бур'янів можна 
використовувати гербіцид Express у 
нормі 50 г/га. Інтенсивність стартово-
го росту і однорідність цвітіння дода-
ють Талону ще кілька високих балів, 
піднімаючи гібрид на п'єдестал не-
замінних гібридів у виборі фермера.

Зверніть увагу на камаро 2 - олій-
ний лінолевий середньостиглий за 
технологією Clearfield®; холодо- і по-
сухостійкий, має високу натуру зерна 
і врожайність.

Це бестселер, що уже встиг заро-
бити прекрасну репутацію в різних 
куточках України.

Вважається середньоолеїновим 
через відносно високий вміст олеїно-
вої кислоти.

Новий гібрид у лінійці олеїно-
вих – н4лМ406, стресостійкий та 
невибагливий до умов вирощування 
гібрид. Характеризується високою 
холодо- та посухостійкістю і формує 
високу натуру зерна. У посіві стійкий 
до полягання та обсипання. Гібрид за 
технологією Clearfield®, однорідний 
та стабільний.

Ще один високоурожайний гібрид 
з середньою стиглістю - н4лМ408. 

Це потужний соняшник з високим 
вмістом олії. Виведений з покращени-
ми показниками стійкості до хвороб і 
несправжньої борошнистої роси, фор-
мує міцну кореневу систему і стебло. 
Гібрид стресостійкий та пластичний.

Для боротьби з проблемою вовч-
ка, зверніть увагу на імпакт, стійкий 
до раси 7+.

Особливий у своєму класі гібрид 
соняшника, що вирішує одночасно 
комплекс проблем сучасного ферме-
ра. Він поєднує в собі високопродук-
тивність, скоростиглість, посухостій-
кість, генетичну стійкість до вовчка і 
несправжньої борошнистої роси.

Для отримання якісних та висо-
ких врожаїв, радимо ознайомитися 
з лінійкою гібридів олійного і конди-
терського соняшника, а також зер-
нового та силосного сорго селекції 
Nuseed на сайті. Для найкращого ви-
бору проконсультуйтеся з торгівель-
ними менеджерами Nuseed. наша 
лінійка гібридів має фаворитів для 
кожного куточку україни.

+38 (050) 412-00-44 
www.nuseed.com 

info.ua@nuseed.com 
 Nuseed Ukraine

компанія Nuseed: 
старанно працюємо над створенням  
продуктів для різних ґрунтово-кліматичних  
умов і цілей вирощування

A1
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Конструкторський відділ наполегливо працює над розробка-
ми нового покоління, зорієнтованими на інноваційні технології 
обробітку ґрунту, сівби та внесення мінеральних добрив. Зокре-
ма, це посівний комплекс Narmada та аплікатор для внутріш-
ньоґрунтового внесення рідких добрив Yukon 3000.6.

Це, без перебільшення, епохальне явище, оскільки донедав-
на лише невелика кількість українських фермерів могла собі 
дозволити розпочати працювати за смуговою технологією, а та-
кож провадити внутрішньоґрунтове внесення рідких добрив. 
Цей сегмент ринку був повністю зайнятий відомими західни-
ми виробниками, які пропонують якісні, однак дороговартісні 
агрегати. Натомість вітчизняному виробникові «ВК Технополь» 
вдалося створити класні і водночас доступні за ціною моделі, 
які сьогодні виводяться на ринок України.
■ Потрібно об’єктивно дивитися на речі: аграрний сектор 

України сьогодні опинився віч-на-віч з серйозними загроза-
ми. Це гостра нестача вологи, здорожчання собівартості ви-
рощування зернопродукції та нестабільність на ринку. Дуже 
непросто отримати нормальну врожайність, і це при тому, що 
необхідно знайти чималі кошти на пальне, міндобрива, ЗЗР, 
заплатити усі податки, за оренду паїв… Необхідно шукати 
універсальні рішення, які дадуть змогу знизити витрати на ви-
рощування сільгоспкультур і при цьому ефективно спрацювати 
за таких посушливих умов, – констатує керівник відділу про-
дажів компанії «ВК Технополь» Олександр Диренко.

Серед таких рішень Олександр Диренко називає перехід 
до вологозберігаючих економічних технологій ґрунту, таких 
як Strip-Till, та ширше застосування рідких мінеральних до-

брив разом з оптимізацією способу їх внесення.
■ Технологія Strip-Till передбачає обробіток лише 30% по-

верхні поля. З одного боку це дає змогу заощадити пальне, 
а з іншого – зберігати вологу, не зачіпаючи широкі міжряддя та 
залишаючи на них солому. При цьому, на відміну від класичної 
технології, ми вносимо міндобрива не врозкид по всьому полі, 
а точно у зону розташування майбутньої кореневої системи рос-
лин. Це дозволяє нам істотно знизити норми внесення добрив 
завдяки їх максимальній ефективності. І до того ж – не годувати 
бур’яни у міжряддях, – відзначає керівник відділу продажів «ВК 
Технополь».

Робоча ширина посівного комплексу Narmada становить 3,8 
м. При цьому реальна продуктивність роботи може сягати 3-3,2 
га/год. Тобто, впродовж однієї зміни можна засіяти від 30 до 40 
гектарів на швидкості 8-9 км/год.

Новинка «ВК Технополь» формує посівну смугу шириною 14 
см, провадячи рихлення ґрунту в ній на глибину до 30 см, і зали-
шаючи необроблені міжряддя на 21 см. При цьому здійснюється 
внесення рідких та твердих мінеральних добрив в оброблену 
смугу у нормі від 25 до 450 кг/га, на глибину від 5 до 30 см та про-
вадиться висів насіння на глибину від 3 до 8 см. Фактично агрегат 
може заходити у поле на необроблену стерню і за один прохід 
виконувати усі необхідні технологічні операції: рихлення ґрунту, 
внесення міндобрив, сівбу та прикочування. Найважливіше, що 
це все, як ми згадували, здійснюється точно у смуги, в яких ство-
рюються ідеальні умови для розвитку рослин: якісно розпушений 
і збагачений міндобривами ґрунт, у якому зберігається волога.
■ Своєю чергою пожнивні рештки у міжряддях захищають 

«ВК Технополь»: час ефеКТиВних рішень
провідний український виробник сільгосптехніки виводить на ринок 

технологічні рішення для Strip-Till та міжрядного підживлення посівів 
рідкими добривами. загалом компанія впродовж багатьох років успішно 
працює для вітчизняних аграріїв, налагодивши випуск багатьох сегментів 
сільгосптехніки. в асортименті компанії штригельні, ротаційні, гідравлічні, 
шлейфові борони, різнопланові культиватори, подрібнювачі, обприскувачі 
для захисту посівів. «вк Технополь» вже давно набув статусу провідно-
го національного виробника, регулярно демонструючи свої досягнення 
на всеукраїнських виставках.

Narmada-2020: ВаКцина Від посухи!

A1
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землю від перегрівання та уповільнюють випаровування воло-
ги. Важливо, що потужні лапи Narmada дістають вологу з глиб-
ших шарів ґрунту, забезпечуючи нормальне проростання на-
сіння, навіть за посушливих умов, – звертає увагу Олександр 
Диренко.

Ще одна гучна новинка «ВК Технополь» – міжрядний прико-
реневий аплікатор для внесення рідких добрив Yukon 3000.6. 
Його застосування дає внести доступне підживлення у вигляді 
рідких добрив за допомогою інжекторних коліс з голками. 
Швидкість роботи новинки становить 10 км/год, а норма вне-
сення рідини від 50 до 300 л/га.
■ Робоча ширина агрегату, залежно від моделі становить 6, 

12 і 15 м. Наш Yukon для внесення рідких добрив впроваджує 
новітню ресурсозберігаючу технологію, що дозволяє збільши-
ти прибуток, отримуючи високу урожайність. Він призначений 
для внесення рідких мінеральних добрив під кореневу систе-
му, для зернових та просапних культур з міжряддям 30-70 см, 

– розповідає Олександр Диренко.
Річ у тім, що споживання основних елементів живлення рос-

линами не є сталим. Так, наприклад, в стартових фазах розвит-
ку такі культури як кукурудза можуть засвоїти не більше 25% 
усього необхідного обсягу азоту. 

Якщо ми вносимо повну норму азотних добрив під передпо-
сівний обробіток, то значна частина його не буде використана.
■ Натомість, вносячи азотні чи азотно-сірчані добрива 

у міжряддя після появи сходів кукурудзи, ми здійснюємо 
надзвичайно своєчасне підживлення рослин, що прямо по-
значається на врожайності. Так, наявні дані свідчать про те, 
що за дотримання інших елементів технології вона зростає 

на 10-15%.  При цьому ми вносимо у міжряддя 
добрива у рідкому вигляді, що істотно по-

легшує засвоєння діючої речовини. Так само, за потреби, 
ми можемо підживлювати посіви комплексними добривами, 
до складу яких входить розчинений фосфор та мікроелементи, –  
пояснює експерт.

дзВоніТь   050 015 04 41      www.technopol.com.ua

Також виробляємо культиватори, подрібнювачі, борони штригельні,  
гідравлічні, роторні та іншу техніку. державна компенсація 25%
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Приємно відзначити, що сільгосптехніка вітчизняного 
виробництва з кожним роком набуває дедалі більшої 

популярності серед українських фермерів. Це вчергове під-
твердила масштабна аграрна виставка Agroexpo-2020, яка 
відбувалася у кропивницькому. експозиції таких україн-
ських компаній як ARK Group продемонстрували, що кожен 
вітчизняний аграрій може обрати водночас якісну, надійну 
та недорогу техніку.

Звісно, що ми не могли оминути нагоди поспілкуватися з 
представниками провідного національного виробника, тим 
більш, що на його стенді було представлено широку лінійку 
ґрунтообробних агрегатів. Адже у нас є ще добрих півтора 
місяці, щоб підготувати поля до весняної посівної, не кажу-
чи вже про потребу здійснити якісний передпосівний обро-
біток навесні.

ARK Group щосезону провадить вдосконалення свого мо-
дельного ряду, оновлюючи конструкцію агрегатів згідно з 
побажаннями клієнтів. Показово, що хоча ARK Group засно-
вана 5 років тому, на полях України успішно працюють вже 
сотні ґрунтообробних агрегатів її виробництва. Це доводить 
ефективність обраного менеджментом компанії курсу.

зокрема, на Agroexpo-2020 ARK Group представила онов-
лений модельний ряд дискових борін. Це агрегати БДА-2,4, 
БДА-3,3, робочі органи яких змонтовані на пружинних стій-
ках. Обробіток ґрунту здійснюється унікальними дисками 
SuperShark, котрі відмінно подрібнюють пожнивні рештки, 
лущать стерню та при потребі готують поле до сівби.

Також у Кропивницькому можна було побачити на демон-
страційному майданчику культиватори для передпосівного 
обробітку КПА-4, культиватори для міжрядного обробітку 
КРН з пружинними стійками відомого іспанського виробни-
ка Bellota, ротаційні борони та інші агрегати виробництва 
ARK Group.

Поряд з добре вже відомими вітчизняним аграріям ґрун-
тообробними агрегатами на Agroexpo було представлено 
декілька абсолютно нових моделей ARK Group. Зокрема, це 

передпосівні культиватори кпа-8 з шириною захвату 8 ме-
трів та 4-метровий глибокорозпушувач гра-4.

КПА-8 оснащений п’ятьма рядами робочих органів, трьо-
ма рядами пружинної гребінки, яка може регулюватися за 
висотою та кутом нахилу пружини і заднім котком без цен-
тробіжного валу. На новинці також встановлені надійні під-
пружинені стійки Bellota. Відзначимо потужну раму з пере-
тином 80 на 80 мм, товщина металу на якій становить 6 мм. 
Це гарантує стабільну довготривалу експлуатацію культи-
ватора КПА-8. Конструктивно посилені тут усі без винятку 
елементи. Так, скажімо, в котках стоїть підшипниковий вузол 
відомого сербського виробника FKL.

На особливу увагу заслуговують нові моделі глибокороз-
пушувачів виробництва ARK Group, адже при їх створенні 
були використані найкращі конструкторські рішення, взяті у 
відомих світових аналогів. Це відмінно збалансовані, поси-
лені агрегати, які, до того ж, отримали сім серйозних вдоско-
налень конструкції.

Так, на оновлених глибокорозпушувачах ARK Group стоїть 
рама з перетином 100х100 мм з товщиною металу 10 мм. Тут 
використовуються робочі органи одного з найкращих світо-
вих виробників у цьому сегменті – чеської компанії Bednar. 
Агрегати здатні провадити обробіток ґрунту на глибину від 
25 до 65 см. При цьому спеціальний тандемний коток якісно 
подрібнює грудки та розрівнює ґрунт.

Цікаво, що ARK Group не збирається зупинятися на досяг-
нутому і на черзі – вивід на ринок України ґрунтообробних 
агрегатів з ще більш солідною шириною захвату. Це перед-
посівні культиватори на 10, 12 та 15 м робочої ширини, ро-
таційні борони на 12 і 15 м, а також 8- і 9-метрові дискові 
борони. Справжнім хітом вітчизняного ринку обіцяє стати 
модельний ряд компактоматів з шириною захвату від 4 до 
8 м, які неодмінно згодяться для здійснення якісної висо-
копродуктивної підготовки полів до сівби.

Показово, що уся представлена у Кропивницькому техніка 
вітчизняної компанії, пропонувалася за дуже помірною ці-
ною, до якої включена до того ж вартість доставки та вве-
дення в експлуатацію. Відзначимо, що з самого початку своєї 
роботи на ринку України ARK Group зробила ставку на якіс-
не сервісне обслуговування та цілковиту орієнтованість на 
клієнта. Це приносить очікувані позитивні результати. Адже 
компанія розпочинала з виробництва та продажу комплек-
туючих та агрегатів з невеликою робочою шириною. 

Сьогодні, коли сотні одиниць техніки ARK Group 
відмінно себе показують у всіх регіонах України, 
коли компанія забезпечила чудовий рівень сервісної 
підтримки та заробила репутацію надійного партне-
ра, є усі підстави збільшувати портфель власної про-
дукції. І підтверджувати, що вітчизняне – теж якісне!

ARK Group на Agroexpo-2020:
Все для ефективного обробітку ґрунту!

м. кропивницький (067) 364-21-29, (050) 102-16-77  
E-mail: info@arkgroupp.com.ua • www.arkgroupp.com.ua

A1
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за словами менеджера заводу володимира Мухіна, назва 
сівалки Mustang, як і більшість техніки ак «Фаворит», пов'я-
зана з породами коней і тим, що сівалка працюватиме за тех-
нологією Mini-Till — мінімальним попереднім передпосівним 
обробітком ґрунту. Через агресивне середовище добрив, аби 
забезпечити максимально довгий експлуатаційний термін 
служби бункера, одна його стінка виконана з нержавіючої 
сталі. Так само, як і всі висівні вали для внесення добрив та 
зернові котушки.

Це подовжить термін використання без додаткових ре-
монтів і т.д. за рахунок довговічності та стійкості матеріалу 
до агресивного середовища добрив. На сівалці за технологі-
єю Mini-Till встановлені посилені сошники, поводки, пружи-
на, яка дозволяє тиснути на ґрунт з потужністю у 200 кг.

нова сівалка ак «ФавориТ» MuSTANG  
з інноваЦійниМ ДизайноМ

Володимир Мухін, менеджер заводу «Фаворит»: нова сі-
валка Favorit Mustang важча за традиційні (3,5 т), транспорт-
ний пристрій потужніший, зовнішній вигляд унікальний, 
висівний орган доопрацьований, аби агрегат витримував ве-
ликі навантаження.

На цій сівалці встановлено новий причіпний універсаль-
ний пристрій, який дозволяє аграрію легко переводити сівал-
ку у транспортне положення з кабіни трактора.

Сівалка Favorit Mustang має найпопулярнішу ширину за-
хвату 4 м, бункер збільшено до 2000 л, що дозволяє працю-
вати більш ефективно і менше витрачати часу на перезаван-
таження. На агрегаті встановлено додаткове обладнання для 
контролю тиску в гідросистемі (манометри), універсальний 
висівний апарат для висіву зернових, зернобобових та дріб-
нонасіннєвих культур.

Favorit Mustang працює в агрегатуванні з трактором 
від 120 к.с., але при вологості ґрунту не більше за 
25% та складному рельєфі рекомендується мати за-
пас потужності від 130 к.с.

Як відзначив Володимир Мухін, на сівалку вже є перед-
замовлення: її технологія виготовлення та зовнішній вигляд 
викликали високий інтерес та зацікавленість клієнтів.

Також була представлена ротаційна борона GONTER-9. 
Дев'ятиметрова ротаційна борона має гідравлічний привід 
для складання (транспортна ширина 4,5 м). Робочі органи 
можуть бути підняті для міжрядкової обробки, що дозволяє 
проводити роботи навіть у більш пізні строки, ніж можуть 
конкурентні агрегати.

Пружини на кожен робочий орган і закриті якісні підшип-
ники, розроблені для агротехніки, вдало відрізняють рота-
ційну борону в цьому ціновому сегменті і дозволяють конку-
рувати навіть з зарубіжною технікою.

Купуючи техніку АК «Фаворит»,  
Ви інвестуєте у своє майбутнє!

Телефонуйте для отримання консультації 
+38 (067) 520-44-48

0 800 30-44-55
27613, Україна, Кіровоградський р-н

с. Підгайці, вул. Польова, 1В

ексклюзивні новинки  
від заводу «Фаворит»

A1

ак «Фаворит» на виставці «агроекспо-2020» представила дві новинки: зернову сівал-
ку Mini-Till в ексклюзивному чорному дизайні Mustang і ротаційну борону GONTER-9.
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З питань організації охорони ви можете звернутися
49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68 

 (050) 454-96-99 Сергій Володимирович 

компанія «Транс Моніторінг» захищає  
не тільки вантажі, але й інтереси своїх замовників,  

пропонуючи їм зручний сервіс, якісні послуги:
• забезпечує високий рівень збереження вантажу  

і відшкодування завданих збитків.
• вирішує поставлені замовником завдання у 

стислі терміни і на високому технічному рівні.

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

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

– знизити витрати замовника під час прямування 
вантажу, підвищити прибутковість.

– створити імідж замовника як стабільного поста-
чальника, який виконує свої зобов'язання.

– зберегти спокій і психологічний комфорт клієн-
та, який переживає за цілісність свого вантажу.

ВИ РОБИТЕ СВІЙ ВИБІР
Ми піКлуЄМосЯ про БезпеКу ВашоГо ВанТаЖу

Транс МоніТорінг україна
A1
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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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ЯКІСТЬ	ПРЕМІУМ-КЛАСУ

БОРОНА-МОТИГА	РОТАЦІЙНА

ТМ

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)

ОНОВЛЕНИЙ	КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ	АЯКС-6						

Дворядні поворотні підшипники – 
захист від виламування кріплень 
барабанів
Використання в рамі конструктор-
ської сталі 09Г2С

найнадійніша система
 кріплення ножів з вико-
 ристанням болтів М12
 (клас міцності 10,9)

висота ножів 100 мм

сталь ножів марки 65Г

Маса - 1900/1600 кг (з водою/без)
Ширина захвату – 6 метрів
Ширина в транспортному положенні – 
до 2400 мм
Гідравлічне розкладання  
в робоче положення
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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

ЗА	ЧЕСНУ	ЦІНУ!

БОРОНА	ШЛЕЙФОВА-ЗУБОВА	АЯКС-15

ТМ

Габарити робочого положення – 14730	x	12835	мм
Габарити транспортного положення (Д х Ш х В) 8500	х	3900	х	4100	мм

Матеріал рами - конструкторська сталь 09Г2С
Термооброблений «зуб», технологія MacFarlane - ударна сталь 60С2А

Маса –	5800	кг –	найпотужніша	борона	на	ринку
Метал боковин («крил») товщиною 12	мм

Метал рами товщиною 8	мм, додаткові соти посилення всередині труби
Розкладання в робоче положення - за	30	секунд 

ГАРАНТІЯ	3	РОКИ	 ДОСТАВКА

 Вичісування бур’янів

  Загортання добрив

 Вирівнювання поверхні поля

 Руйнування грудок та кірки
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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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• Ремонт та реставрація турбін, компресорів, 
стартерів, генераторів, гідравлічних ци-
ліндрів, гідравлічних насосів, гідравлічних 
редукторів, розподільників, дозаторів  
та інших, пов'язаних з гідравлікою, вузлів 
на будь-яку сільгосптехніку, спецтехніку  
та автомобілі імпортного виробництва.

• Виготовляємо ножі і п'ятки до зернозби-
ральних жниварок імпортного виробництва.

• Виготовляємо за кресленнями або зраз-
ками вали, шестерні, вал-шестерні, конічні 
шестерні, втулки, спецшайби, спецгайки. 

• В наявності багато запчастин до зернозби-
ральних комбайнів Case і New Holland.

реМонТ  Та  
ресТавраЦія

+380685403605 
Viber 067 1286321 Василь
Viber 098 8648343 Тетяна

Запорізька обл., 
м. Василівка,

Пром. зона №1.

A1
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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

ТверДопаливні коТли    BGS/BGS-XXL
A1

ЧоМу с аМе  ?
2 роки гарантії та гарантійного обслуговування

• Топка і теплообмінник в одному корпусі
• потрійний прохід полум'я через теплообмінник
• ккД водяного котла - 85%
• економія палива - 30%
• контрольоване горіння
• автоматизація всього процесу з пу
• зручність та простота в обслуговуванні
• Безпечне обладнання

Продуктивну роботу котлів забезпечує чутлива елек-
тронна система панелі керування. Можливість само-
стійного налаштування температурного режиму, доз-
воляє досягти додаткової економії палива до 20%.

Надійна система безпеки захищає котли від перегріву, 
а також від коливаннях напруги в електромережах.

Високоякісна сталь внутрішньої камери згорання ро-
бить котли Еко-Терм довговічними.

Для запобігання втрати тепла, корпус котлів додатково 
ізольований екологічною кам’яною та керамічною ватою.

Котли Eco term серії BGS/BGS-XXL  
для центрального опалення працюють  
на всіх видах твердого палива,  
розміром до 50 мм, включаючи  
відходи с/г виробництва,  
досягаючи при цьому коефіцієнта  
корисної дії 91%.

системи індивідуального та централізованого опалення, 
які мають широкий спектр застосування:

• котеджі, житлові будинки  
• Теплиці 
• птахофабрики
• спортзали, школи, лікарні 
• Фарбувальні цехи
• Церкви  
• приміщення з різним  
   цільовим призначенням
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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:

A1
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