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Препарати фабрики мають характерну відмінність, яка
полягає в тому, що кожних 2-3 вегетаційних періоди вирощування зернових, овочевих, зернобобових та олійних,
плодово-ягідних культур, на підставі отриманих результатів
дій добрив та стимуляторів, контрольно-консультаційних рекомендацій та наукових порад продукція удосконалюється,
завдяки використанню сучасних технологій та методів оптимізації органо-хімічних сполучень. Для цього налагоджена
постійна та системна робота з академічними науково-дослідними інститутами України та іноземними установами, також
зі спеціалістами практиками, які безпосередньо працюють в
аграрній галузі та науково-дослідних лабораторіях.
Оптимізація коефіцієнта корисної дії стимуляторів та добрив враховує реагування рослин на прийом потрібних
Фабрика добрив «Біогловіт» - торгова марка, яка представлена на аграрному ринку України майже 20 років.
Ми постійно спілкуємось та впроваджуємо консультування з користувачами нашої продукції для довгострокової співпраці. Довірливі відносини - один з головних пріоритетів
нашої діяльності.
При постійному використовуванні у ґрунтах знижується
кількість поживних речовин, втрачається родючість. Якщо
необхідних елементів бракує, рослини ростуть слабкими,
знижується їх стійкість до хвороб, зменшується врожайність,
погіршуються показники стійкості до зберігання.
Для підживлення, насичення необхідними для рослин та
ґрунтів елементами, захисту імунної системи від хвороб ми
пропонуємо використовувати насичені необхідними для
рослин та плодів макро-, мікроелементами рідкі хелатні органо-мінеральні добрива та стимулятори, які вміщують у собі
композитні сполуки та незамінні амінокислоти.
Ці добавки дозволяють системно оптимізувати листове
підживлення, бути провідниками необхідних для розвитку
елементів у клітинах рослин та плодів, допомагають переносити стресові погодні умови, нарощують імунну систему
рослин, знімають стресове навантаження при використанні
необхідних лікувальних препаратів (фунгіцидів, інсектицидів
тощо), не завдаючи шкоди рослинам та плодам, сприяють отриманню запланованих врожаїв.

елементів для розвитку, які пов’язані з появою та еволюцією
нових сортів вирощуваної продукції та їх енергетичних властивостей, зміни клімату, районування регіонів вирощування,
насиченість ґрунтів макро-, мікроелементами та бактеріальним складом, умов постачання водних ресурсів, появі нових
форм захворювань рослин та плодів, використання різноманітної техніки обприскування та внесення рідини.
Добрива та стимулятори використовують як професійні
представники агросектору, так і приватні підприємці на
присадибних ділянках.

bioglovit@ukr.net
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НАСІННЯ
ГІБРИДНОЇ
КУКУРУДЗИ

виробляє та реалізує:
(067) 482-24-67
(050) 649-57-18

НАСІННЯ, ЗЗР, ДОБРИВА

Голд 320
(ФАО 320) F1
ДН Фієста
(ФАО 260) F1
ДН Аквозор
(ФАО 320) F1
Одеський 385 МВ
(ФАО 380) F1
Одеська область,
Ізмаїльський район, смт Суворове,
agrogold09@gmail.com
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ФУРОР – НАСІННЯ ДЛЯ РОЗУМНИХ
Новий гібрид соняшника селекції ТОВ «АФ НПП
АГРОМИР», офіційно включений до реєстру сортів
рослин, придатних до поширення в Україні на 2021
рік.
Простий міжлінійний гібрид.
Інтенсивного типу вирощування.
Для зон Степу і Лісостепу.
Надзвичайно посухостійкий і жаростійкий.
З рівномірним дружним цвітінням і дозріванням.
Стійкий до 7 рас вовчка і несправжньої борошнистої роси (раса 730).
Висота стебла до нахилу кошика – 170-175 см.
Кошик випуклої форми, слабо пониклий, діаметром 19-21 см.
Маса 1000 сім’янок – 67-70 г.
Високоолійний. По зоні Лісостепу у 2019 р. в
мережі держсортостанцій середня олійність склала 53,1%.
Вегетаційний період 108-110 днів.
Толерантний до загущення. Але рекомендована
густота стояння рослин в зонах достатнього зволоження – 55-65 тисяч рослин на 1 га, недостатнього
зволоження – 50-55 тисяч рослин на 1 га.
Дуже високий потенціал продуктивності. Потенціальна урожайність – 3,7-4,6 т/га.
У 2019 р. в мережі державних сортостанцій перевищив середню урожайність районованих гібридів на 25%!, а в 2020 зверхпосушливому році
- на 14%.
У 2020 р. нами була реалізована невелика експериментальна партія цього гібриду. Нижче деякі результати урожайності:
ПАФ «Мир» (Кобеляцький р-н, Полтавська область) – 32 ц/га на площі 200 га;
СВК «Шлях волі» (Великолепетиський р-н, ХерГібрид
Презент
Фурор

Особливості
стійкий до кореневих гнилей

стійкий до нових рас вовчка, інтенсивного типу

Сучасник

для низьковитратних технологій вирощування

Беркана

Звертаємо Вашу увагу, що в Україні в останні п’ять
років кількість вітчизняних гібридів соняшника, які
передаються на державне сортовипробування, знизилась у три рази. А процент районованих гібридів
соняшника вітчизняної селекції до загальної кількості районованих склав 25%. Таким чином, порівняння урожайності нашого гібрида Фурор було з урожайністю гібридів іноземної селекції світових брендів. В
цих умовах Фурор не тільки не поступився по урожайності цим гібридам, але і значно їх перевищив. А
якщо до цього додати високу олійність (більше 50%)
та невисоку вартість насіння, тоді в цей час насіння
соняшника Фурора є унікальною пропозицією на ринку насіння соняшника.

Вартість за 1 посівну одиницю (за 1 т)
економ

стандарт

екстра

500
(80 000 - 1 т)

1600
(160 000 - 1 т)

2000
(160 000 - 1 т)

500
(80 000 - 1 т)

1400
(160 000 - 1 т)

1800
(160 000 - 1 т)

пластичний, технологія Clearfield
потужний, технологія Clearfield

600

1400

1800

Анна

технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара

-

1400

-

Анна+

технологія Sumo, витримує 50 г/га Гранстара

1400

-

1800

300
(50 000 - 1 т)

80 000 - 1 т

80 000 - 1 т

Мир

сорт олійного напряму

ТОВ «АФ НПП АГРОМИР»
6

сонська область) – 23 ц/га на площі 500 га;
СФГ «Палій Олександр Михайлович» (Роздільнінській район, Одеська область) – перевищив по
урожайності найкрутіші брендові іноземні гібриди.

найвищий потенціал урожайності

Віват

Торук

A1
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ТОВ «ТБ «АГРОБІОТЕХ»
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(067) 576-09-29, (057) 712-04-90
www.td-agrobiotech.com
e-mail: office@td-agrobiotech.com

ЗАХИСТ • СТИМУЛЯЦІЯ • ЖИВЛЕННЯ
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

Культури
Зернові колосові

Кукурудза

Олійні

Зернобобові

Фази застосування
- обробка насіння
Обприскування посівів у фазі:
- кущення
- виходу в трубку
- виходу флагового листа
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 5-7-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- 3-6-10 листів
- обробка насіння
- обприскування посівів у фазі:
- бутонізації
- формування бобів

Препарат

Норма витрат
препарату

Вартість однієї
обробки

Регоплант насіння
Зернових Колосових

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Зернові
Колосові

20 мл/га

60 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Стимпо Кукурудза

25 мл/га

75 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант Олійні

50 мл/га

90 грн/га

Регоплант насіння

250 мл/т

450 грн/т

Регоплант
Зернобобові

50 мл/га

90 грн/га
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БУДІВЛІ УНІВЕРСАЛЬНІ
ЗБІРНО-РОЗБІРНІ

Ми працюємо з 2001 року – 20 років на ринку України
За цей час СМК №23 побудували і здали в експлуатацію більше
150 об’єктів по всій території України. Розробили і впровадили
унікальну технологію виробництва серійних комплектів будівель
з легких сталевих конструкцій – комплекти АСКАНІЯ. Типові комплекти розроблені з метою уніфікації типорозмірів, вузлів збирання при проведенні монтажу, зниження металоємності конструкцій.
Конструктор LEGO у будівництві, швидкість монтажу – 1 місяць
АСКАНІЯ – збірно-розбірна будівля: за необхідності її можна
демонтувати та провести монтаж в іншому місці без додаткової
обробки металоконструкцій.
Самостійний монтаж – мінімум ресурсів, з’єднання на болтах
без зварювання
Якість і технології АСКАНІЇ допускають самостійний монтаж будівлі покупцем за наявності мінімальної монтажної бригади з 5-6
осіб. Конструкції монтуються на болти. Не потрібно «підганяти»
конструкції «в розмір» на будмайданчику: вони на 100% готові
до монтажу.
Легкість конструкцій спрощує доставку: цілу будівлю можна
привезти однією машиною. При монтажі комплектів АСКАНІЯ відсутні зварювальні роботи, монтажні роботи можна виконувати за
будь-яких погодних умов.
Простота монтажу, готовий проект
Всі елементи комплекту АСКАНІЯ виготовлені у стаціонарних
заводських умовах, включаючи отвори для болтових з’єднань.
Заводське маркування забезпечує чітку ідентифікацію кожного
елементу. Будівля АСКАНІЯ комплектується паспортом та схемою
зборки. Будівельно-монтажні роботи на майданчику зводяться до
болтової збірки укрупнених вузлів.
Повний комплект будівлі, краща ціна на ринку!
До комплекту поставки будівлі серії АСКАНІЯ входить несучий каркас, торцеві рами, вторинний несучий каркас, кріпильні
елементи. Монтаж можна розпочинати одразу після отримання
комплекту.
Арочні ангари: різниця в обладнанні = різниця в якості
СМК №23 пропонує безкаркасні арочні будівлі за американською технологією. Підприємство має всю лінійку обладнання
МІС Industries для виробництва арочних будівель різноманітних
конфігурацій.

A1

На ринку з’явилося багато пропозицій арочних ангарів за дуже
низькими цінами. Дешеві арки пропонуються підприємствами, які
працюють на китайський аналогах американського обладнання.
При схожому зовнішньому вигляді геометрія профілю, прокатаного на американській машині МIC-240, відрізняється від профілю
з китайського обладнання. Зменшена кількість ребер жорсткості на
китайському профілі значно погіршує показники міцності будівлі,
що призводить до її руйнування. Металу на «китайську» будівлю
витрачається на 20-30% менше. Дешевизна будівель зумовлена
економією металу на вашій будівлі.
Арка є самонесучою конструкцією, тому велике значення має
якість формування профілю – відсутність заломів, пошкоджень
покриття основного матеріалу – рулонної сталі. Достатня кількість
валів при прокатці рулонної сталі забезпечує плавне формування профілю при збереженні його показників міцності. Китайське
обладнання має втричі менше роликів протягування сталі: ламає
метал та зменшує його міцність.
Серія БУРЬОНКА - комплексне рішення для ефективного молочного бізнесу

Спільно з фахівцями компанії DeLaval на основі технології каркасного будівництва з легких сталевих тонкостінних конструкцій
розроблено типові комплекти будівель корівників серії БУРЬОНКА.
Будівлі БУРЬОНКА адаптовані до розміщення необхідного
технологічного обладнання і оптимальної організації утримання
тварин: лінії водопроводу, освітлення, системи гноєвидалення,
вентиляції тощо.
Кожен з комплектів БУРЬОНКА розрахований на певну кількість
поголів’я та вік стада, що в ньому розміщується.
Об’ємне рішення висотних відміток будівлі (співвідношення стіна-коньок) забезпечує достатній обсяг повітря на розрахункове
поголів’я. Будівлі розроблені з визначеним кутом нахилу покрівлі,
що є необхідною умовою ефективної роботи системи вентиляції.
Окреме місце у серії БУРЬОНКА займають будівлі для прив’язного утримання тварин. Їх габаритні розміри повністю відповідають вимогам цього технологічного процесу.
СМК №23 в якості генпідрядника спроектовано, збудовано
та здано в експлуатацію один з найбільших та найсучасніших
молочно-товарних комплексів «ПЕТРИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (Кіровоградська область). Комплекс розрахований на утримання 2400
голів дійного стада, обладнаний новітніми технологіями провідних виробників обладнання для тваринницьких комплексів –
DeLaval та GEA Westfalia.
Також СМК №23 змонтовано кілька будівель корівників у господарстві ТОВ «ТД ДОЛИНСЬКЕ» (Херсонська область).

73009, м.Херсон, вул. Соборна 7
0552-46-05-64, 095-228-35-06, 068-266-16-45
smk23.net.ua

На наші комплекти можна отримати 25% компенсації вартості. Держава піклується про тебе!
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ALMAX SOLAR: ЗРОШЕННЯ НА СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГІЇ
Рівень інсоляції та ландшафт південного регіону є найбільш
сприятливими для ефективного використання сонячної енергетики, в тому числі для зрошування сільгоспугідь. Системи автономного водопостачання та зрошування на сонячній енергії
від AlMax Solar дозволяють здійснювати зрошування водою
зі свердловин, криниць або відкритих водойм. Вони сумісні з
будь-якими насосами з асинхронними двигунами.
Принципи роботи. Сонячні системи зрошування працюють вдень, коли світить сонце. Після заходу сонця прилад
вимикає двигун, і потік води припиняється. Для поливу вночі
або похмурим днем використовують дизель-генератор. Також
можна задіяти додаткові ємності, в які фотоелектрична станція
протягом дня накачує воду, а вночі вона під власним тиском
йде на поля. Сонячні системи зрошення є повністю автономними, не потребують обслуговування чи присутності людини,
а їх роботу можна контролювати дистанційно через Інтернет.
У порівнянні з дизель-генераторними, «сонячні» насоси є
екологічно чистими, мають тривалий термін служби та низькі експлуатаційні витрати. Обладнання, що входить до складу
систем (фото-модулі та перетворювачі частоти АВВ) є високоефективним та надійним.
Окупність. Розмір разових інвестицій становить всього
близько $1600 на 1 гектар (з розрахунку витрати 20 м³ води
на полив 1 гектара на добу). Це в рази менше вартості підведення електромережі у віддалені райони. Окупність лише за
рахунок економії палива настає вже через 4 сезони! Взимку
система може бути легко демонтована і повторно розгорнута
навесні.
Автономна сонячна система зрошування від AlMax Solar
- прекрасна можливість для фермерських господарств заощадити, розширити виробництво сільськогосподарських
культур, і вижити в сухий сезон екологічно чистим способом.

A1

Переваги:

Автономність. Відсутність потреби в централізованій електромережі, повністю автономна робота. Можливість живлення
від сонячних панелей, мережі або дизель-генератора.
Економія. Зниження витрат на перекачку води, економія на
паливі.
Доступність. Подача води в посушливих віддалених районах.
Простота. Відсутність потреби в обслуговуванні, простота
функціонування і транспортування. Не потрібні спеціальні дозволи.
Прибуток. Збільшення доходу за рахунок підвищення врожайності і додаткового посіву.
Екологічність. Чисте джерело електроенергії, поліпшення
іміджу еко-виробника.

Як це працює?

www.agroone.info
• e-mail: та
agroone@ukr.net
• т.: (067)
513-20-35
БЕЗКОШТОВНО розміщуй
продавай свій товар
на сайті:
AGROONE.INFO т.:(067) 513-20-35
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Аплікатор для внесення
рідких добрив у ґрунт
Рідкі мінеральні добрива давно себе зарекомендували
як чи не найоптимальніший засіб підживлення рослин. Але
використання таких добрив може бути обмежене недостатньою технічною базою того чи іншого підприємства. Саме
для розв’язання такої проблеми й існує сучасний ін’єкційний
метод внесення РМД.

A1

робники КАС звертають увагу аграріїв на високу в’язкість речовини. 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 кількості на гектар. Наш підживлювач оснащений ком’пютером,
розробленим нашими спеціалістами.

Переваги ін'єкціного підживлювача рослин

Серед беззаперечних переваг методу ін’єкційного підживлення рослин – економія та точність. За рахунок чого досягається максимальний результат:
• Підвищення ефективності підживлення завдяки прикореневому внесенню.
• Чітке дозування рідких добрив та рівномірне внесення.
• Зменшення навантаження у пікові періоди.
• Відмінний результат навіть під час посухи.
• Можливість використання різних видів добрив.

Причіпний аплікатор дає змогу як вносити добрива під
час посіву культур, так і для кореневого підживлення у критичні 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 колеса відповідно до необхідної відстані між рядками. Кожне
колесо оснащене голками, через які і відбувається вприскування 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 переміщуються.
Ін’єкційні колеса також дають змогу значно зекономити
витрати діючої речовини РМД до 50% у залежності від налаштувань агрегату та вимог до дозування. Наприклад, ви-

Наша компанія займається виготовленням, продажем та
введенням в експлуатацію ін’єкційних підживлювачів рослин. Завдяки цьому ми гарантуємо якість деталей та ефективність роботи ІПР, адже кожен крок від виготовлення до
запуску в роботу контролюється нашими службами. Ми несемо відповідальність і за наш механізм, і за ваш урожай,
тому надаємо гарантійне обслуговування та післягарантійну підтримку, а також проводимо консультування та навчання ваших співробітників.

Відчуйте переваги розумної техніки разом з нами!
За детальною інформацією звертайтесь
до спеціалістів ПП «Агрореммаш-Плюс»

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
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «ДИЗЕЛЬАПАРАТУРА» ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 1994 РОКУ
Наші послуги та продукція успішно використовуються
при вирішенні задач, пов’язаних з реставрацією, відновленням, підвищенням ресурсу служби деталей і механізмів у
різних галузях промисловості і в сільському господарстві.
Компанія гарантує оперативне виготовлення, ремонт,
відновлення будь-яких необхідних виробів, деталей, включаючи дрібні партії.
Протягом всього часу ми проводимо капітальний ремонт дизельних паливних насосів (ТНВД) і форсунок всіх
систем. Наші фахівці мають високий рівень кваліфікації,
проводиться постійна атестація у фірмі BOSCH, що дозволяє проводити ремонт високотехнологічних сучасних паливних систем, у тому числі Common Rail.
Моторна ділянка проводить ремонт двигунів внутрішнього згоряння, їх вузлів і агрегатів (ГБЦ, компресори, гідророзподільники, насоси масляний і водяний). Окрема увага перевірці головок блоку циліндрів на тріщини під тиском і
температурою. Здійснюємо переобладнання автомобілів,
тракторів під інші двигуни.
З 1999 року наше дочірнє підприємство ТОВ «Ремонтмаш» почало здійснювати виробництво запчастин до
сільськогосподарських знарядь, тракторів, комбайнів та
іншої сільськогосподарської технікі іноземного виробництва: John Deere, Case, Claas (цапфа поворотна John Deere
посилена, вал контрпривода John Deere 9500 А147483,
вал подрібнювача John Deere 9760 AH212302, кільце-дозатор Seeder Ring 550-222, маточина електромуфти John
Deere H236500, ніж подрібнювача John Deere H215004,
H156098, ремонт, розточування підбарабання). Одночасно освоїли виробництво сільгоспмашин: подрібнювач пожнивних залишків ПТ-6, коток польовий шпоровий КП-6,
подрібнювач гілок, фільтр водозабірний самопромивний
рибозахисний.
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рювальну ділянку, де проводиться аргонне зварювання,
зварювання напівавтоматом у середовищі СО², наплавка.
Зубофрезерна ділянка оснащена сучасним обладнанням і може виготовляти зубчасті, шевронні колеса, вінці
черв’ячних шестерень, зірочок, конічні і циліндричні шестерні прямозубі, косозубі, з круговим зубом шестерні до
модуля 14 і до 1,2 м у діаметрі і вагою до 1500 кг. Виготовлення валів, вал-шестерень (шевронний вал, карданний
вал, шліцевий вал) з максимальним діаметром 600 мм і
будь-яким метричних модулем відповідно до ГОСТу від 1
до 20 мм, максимальною довжиною 3 200 мм і вагою до
4 000 кг. Мінімальна кількість зубів - 6, максимальна - 200.
Виготовлення зубчастих рейок максимальною довжиною
до 1 500 мм і метричним модулем відповідно до ГОСТу
від 3 до 12 мм.

Виготовлення деталей з внутрішнім зачепленням.
Виготовлення обойм, шестерень, муфт (зубодовбання).
Максимальна висота заготовки до 200 мм, діаметр до 500 мм
і будь-який метричний модуль відповідно до ГОСТу від 1
до 12 мм.
Виготовлення шпонових пазів, шліців внутрішніх (довбання, протягання) на деталях з максимальним зовнішнім
діаметром до 800 мм і висотою до 200 мм.
Після введення в експлуатацію ливарного цеху вартість
виготовлення деталей зменшилася вдвічі. Виливки чавуну,
сталі, бронзи, алюмінію використовуються в машинобудуванні та інших галузях промисловості. Точне лиття дає
можливість відмовитися від подальшої обробки заготовок.
Відновлення та ремонт деталей обертання (роторів,
якорів, турбін, колінчастих валів, шківів, коліс, бітерів,
шнеків, карданних валів, молотильного барабана, подрібнювача) призвело до необхідності організації балансування ділянки. Незбалансована деталь викликає додаткові динамічні навантаження на підшипникові вузли, що
призводить до їх прискореного зносу і зменшенню терміну служби. Балансування дозволяє прибрати вібрацію і
додаткові навантаження, що збільшує термін служби машини. Наші фахівці швидко і якісно здійснюють балансування всіх обертових частин машини (якоря, ротора, валів),
стабілізуючи роботу.

У механічному цеху здійснюють розточування підбарабань на всі комбайни, розточування блоків під ліжка,
проміжних опор тракторів Т-150, К-700, ремонт шатунів,
воротарів, шліфування колінвалів, виготовляються вали,
корпусні деталі для різної сільськогосподарської техніки.
Ми маємо термічну ділянку, ділянку лиття пластмас, зва-
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Виготовлення окремо витків шнека, і шнеків цілком
стало швидкоздійсненним завдяки виготовленню верстата для гнуття витків шнека, придбання верстата ЧПК
плазмового різання листового металу, що забезпечує
дуже високу якість і точність різу, виключаючи наявність
напливів і шлакування при будь-якій товщині оброблюваного матеріалу. Це дає можливість відмовитися від
подальшої чорнової обробки заготовок.
Власне конструкторське бюро у співпраці з замовником
дозволяє вирішувати актуальні проблеми фермерських
господарств, розробляти нове і нестандартне обладнання
під конкретні цілі, впроваджувати нові методи роботи з
тим чи іншим обладнанням.
Контроль якості проводиться висококваліфікованими
фахівцями на всіх етапах ремонту і виготовлення деталей, починаючи з вхідного контролю використовуваних
матеріалів.
З самого початку існування нашого підприємства ми
дотримуємося головного принципу нашої діяльності - це
максимальна якість, мінімальні терміни виконання, розумні ціни.
Одне з наших досягнень те, що більше 90% наших
клієнтів є постійними вже багато років. Ми працюємо
як з юридичними, так і з фізичними особами. Оплата за
ремонт будь-яка (готівкова, безготівкова).
Підприємство з багаторічним досвідом роботи - це
гарантія надійності, вміння вижити в будь-якій ситуації,
де нововведення поєднуються з традиціями, і, перш за все
- це турбота про інтереси ЗАМОВНИКА!

ТЕХНІКА, ЗАПЧАСТИНИ, ОБЛАДНАННЯ

Запрошуємо до співпраці як кінцевих
споживачів, так і дилерів.
Олександр Миколайович
095-383-55-50 097-579-38-01
Микола Петрович
050-917-98-88 098-121-36-54
Анатолій Вікторович (паливний цех)
095-593-91-75 067-894-55-13
Руслан Володимирович (механічний цех)
050-015-50-60
sushkodizel@i.ua
dizelaparatura.com.ua
м. Каховка, ул.Мелітопольска 15
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ЗНИЩИТИ БУР’ЯНИ БЕЗ ХІМІЇ

A1

Нова розробка бердянського заводу дає змогу буквально випалювати міжряддя,
знищуючи смітні рослини екологічним та економічним способом

Навряд чи хтось заперечуватиме, що клімат в Україні різко
змінюється, а разом з цим – змінюються вимоги до вирощування сільгоспкультур. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти ту
обмежену кількість вологи, яка є у ґрунті, і використати її максимально ефективно. Це означає, що дедалі вищої актуальності
набувають інноваційні підходи до знищення бур’янів на полі.
Проблема з бур’янами взагалі останніми роками постає дуже
гостро. Адже в Україні поширюються нові агресивні види смітних рослин, проти яких не завжди можна підібрати дієвий препарат. Впродовж останніх 10-15 років вітчизняні агровиробники активно застосовують ґрунтові та страхові гербіциди, однак
їх ефективність багато в чому залежить від погодних умов. До
того ж із часом бур’яни набувають резистентності, що змушує
фермерів купувати нові дорожчі препарати та вносити їх у
збільшеній нормі. Своєю чергою це спричиняє фітотоксичну
стресову дію на рослини, негативно впливаючи на врожайність.
Звісно, що «махнути рукою» на бур’яни також не вийде, тому що
вони відберуть і без того скупі запаси вологи у рослин. Якесь
замкнуте коло виходить…
Особливо складно працювати у цьому плані виробникам
органічної продукції, котрі взагалі не можуть використовувати «хімію» для захисту посівів, а біологічні засоби далеко не
завжди є ефективними.
Ну, і зрештою, як хімічні, так і біологічні препарати коштують
чималих грошей, поступово зростаючи у ціні з кожним сезоном.
Сьогодні вартість хімічного захисту посівів починається від
100 дол./га.
Втім, світова наука вже не перший рік займається розв’язанням цієї проблеми, справедливо вважаючи, що на допомогу
аграріям в даному разі повинні прийти механічні засоби боротьби з бур’янами. Постійно вдосконалюються різноманітні ротаційні борони та передпосівні культиватори, а також міжрядні
агрегати. Однак найбільш перспективною у цьому плані слід
вважати технологію теплового впливу на смітні рослини, розташовані у міжряддях сільгоспкультур.
Причому особливо приємно, що за цю справу взялися провідні вітчизняні виробники. Так, розробкою культиватора, котрий
випалює бур’яни за допомогою пропанових пальників, активно
займається Бердянський завод сільгосптехніки. Це підприємство не потребує додаткових рекомендацій, оскільки фермери усієї України чудово знають і широко використовують різноманітні машини та агрегати цього виробника. Це підбирачі,
обприскувачі, сівалки, інша техніка, і передусім широкий спектр
обладнання для збирання врожаю. Перш за все, це знаменита
валкова жниварка Primera.
Сьогодні конструкторський відділ Бердянського заводу сільгосптехніки працює над цілою серією інноваційних розробок,
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покликаних ефективно задовольнити потреби аграріїв ХХІ
сторіччя. Це безпосередньо стосується «теплового культиватора» для знищення бур’янів у міжряддях сільгоспкультур.
Наразі мова йде про агрегат з робочою шириною до 5,6 м та
великою варіативністю зміни міжрядь. Різні за розміром моделі культиватора можна буде використовувати з енергозасобами різної потужності, починаючи від важких мотоблоків і
закінчуючи тракторами на 150 к.с. Нову розробку Бердянського заводу сільгосптехніки можна буде використовувати у всіх
сферах рослинницької галузі: в теплицях, овочівництві, органічному землеробстві та у традиційних технологіях вирощування сільгоспкультур. Швидка і зручна зміна міжрядь та високий
кліренс дозволяють машині працювати на різних культурах.
При цьому у якості пального для робочих органів застосовується звичайний пропан, запасу в балонах якого вистачає якраз на
повну робочу зміну.
Звісно, що вихід нової моделі Бердянського заводу сільгосптехніки на ринок України істотно розширить можливості
вітчизняних фермерів. Адже вона дасть змогу цілковито відмовитися від застосування ґрунтових і великою мірою – страхових гербіцидів, заощаджуючи величезні кошти на вирощуванні
врожаю. При цьому вказана технологія є абсолютно безпечною
для культурних рослин, тоді як, скажімо, відсоток пошкоджень
посівів під час роботи класичного просапного культиватора може досягати 10%. До того ж, рослини не зазнаватимуть
жодних хімічних стресів і краще протистоятимуть посушливим
умовам вегетації. Цьому ж сприятиме і гарантоване знищення
бур’янів у міжряддях, що покращить їх доступ до вологи та поживних речовин.
Простіше кажучи, це без перебільшення революційна розробка, аналогічна до інноваційних моделей найвідоміших світових
виробників, проте, звісна річ, її вартість буде в рази нижчою. А
отже, «тепловий культиватор» Бердянського заводу сільгосптехніки буде доступним практично для усіх вітчизняних агровиробників.
Наразі триває робота над першим зразком унікальної машини і виробник активно шукає партнерів-агровиробників для
успішної подальшої реалізації проекту. Компанії, які зацікавлені у спільному виробництві та експлуатації новинки, вже сьогодні можуть долучатися до роботи.

www.bzst.com.ua
bzst-commerce@ukr.net
+380615377399
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ «RECORD»

A1

Враховуючи зростаючу вартість насіння, палива, ЗЗР, виникає необхідність відповідальніше відноситись до якості процесу посіву, використовуючи при цьому всі новітні розробки і технології, в т.ч. системи контролю висіву.

СКВ «REСORD» МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
•
•
•
•
•

7-дюймовий сенсорний кольоровий екран в металевому
захисному корпусі;
сучасне програмне забезпечення;
на екрані зображена інформація одночасно по всім висівним секціям або насіннєпроводам, в реальному часі,
отже є можливість порівняти показники роботи всієї сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
робота оптичних датчиків в умовах забруднення,
завдяки автоматичному посиленню сигналу;

•

система зберігає в пам’яті дані
10 полів (до 500 га кожне) і дозволяє провести аналітику якості посіву.

Подбай
Подбайпро
просвоє...
своє...
www.seeding.com.ua

(098) 000-10-50, (050) 324-10-50, (0552) 31-61-78
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ГОТУЙ ЖАТКИ НАВЕСНІ!
Весна – це час для сівби. Вже нині фермери по всій
Україні готують ґрунт та виходять з сівалками в
поле. Однак за весняними клопотами агровиробники
не забувають про подальший догляд за посівами
та, звісно, про збирання врожаю.

І це природно, оскільки виростити високий врожай
– це лише половина успіху. Не менш важливо зуміти
вчасно та якісно зібрати, вдало розпорядившись плодами власної важкої праці. І це безпосередньо стосується перших грошей вітчизняних фермерів – озимого
ріпаку та раннього соняшнику.
Збирання ріпаку та соняшнику є особливо відповідальним завданням через певні специфічні особливості. Ріпак – дрібнонасіннєва культура з довгими
гнучкими стеблами, на яких нерівномірно розташовані тендітні стручки, готові луснути і розсипатися за
найменшого дотику. Своєю чергою збирання соняшнику зумовлює увагу до чіткого зрізу кошиків та гарантованого потрапляння їх до похилої камери комбайна.
Для цього необхідно використовувати лише найкраще, оптимальне з точки зору ціни та якості обладнання,
про що завчасно потурбувався провідний вітчизняний
виробник сільгосптехніки – компанія SUNFLOROMASH.
Бренд SUNFLORO відомий українським агровиробникам не з чуток чи каталогів, адже продукція вітчизняної компанії сьогодні працює у сотнях та тисячах господарств по всій території країни. Завод Sunfloromash
посідає чільне місце на вітчизняному ринку як жаток
для збирання широкого спектру культур, так і інших
видів продукції. Зокрема, візків для транспортування
жаток та фронтальних навантажувачів.

Заснована на потужній науковій та виробничій базі
ще радянських часів, компанія Sunfloromash, починаючи з 2010 року здійснила фундаментальну модернізацію потужностей, якісно оновивши технічну та технологічну базу. Сьогодні розташований у Бердянську
завод випускає продукцію справжнього європейського рівня, про що свідчить не лише зростаючий попит
на ринку України, але й широка зацікавленість з боку
закордонних покупців.
Це безпосередньо стосується сегменту жаток для
24

збирання олійних культур. Так, в лінійці продукції
SUNFLORO представлено відразу чотири різних моделі соняшникових жаток, розрахованих на застосування
у різних умовах роботи.

Безрядні жатки для збирання соняшнику торгової
марки SUNFLORO дуже легко агрегатуються з усіма
існуючими моделями зернозбиральних комбайнів світових брендів. Ці жатки адаптовані до роботи за будьяких кліматичних умов і характеризуються високою
швидкістю роботи за мінімальних втрат врожаю. Щодо
надійності жаток SUNFLORO, то достатньо сказати, що
на них діє розширена гарантія до п'яти років!
Зварювання рами жниварки та вузлів здійснюється
винятково з використанням спеціальних стапелів і
кондукторів. При цьому провадиться якісна підготовка і фарбування усіх вузлів та деталей на сучасних
фарбувальних лініях. Контроль якості здійснюється на
кожному етапі виробництва, причому кожна нова жатка тестується на спеціальному стенді.
До того ж, виробник потурбувався про створення
цілодобової сервісної служби і забезпечує повний
спектр обслуговування клієнтів, починаючи з пусконалагоджувальних робіт. Постійна наявність усіх необхідних комплектуючих на складі дає змогу забезпечити спокійну роботу усіх покупців жаток SUNFLORO.
Так, особливо слід відзначити професійну соняшникову жатку преміум-класу Sunfloro Light. Під час її
створення були враховані побажання і відгуки сотні
аграріїв, ґрунтовані на їх власній практиці при збиранні врожаю соняшнику. Моделі Sunfloro Light стали
набагато легшими і міцнішими у порівнянні з іншими
світовими брендами. Випробування новинки в полях
довели, що збирання кошиків соняшнику може проходити плавно, з незначними втратами при високій
швидкості збирання, а завдяки особливій конструкції
приводних вузлів Sunfloro Light, термін експлуатації
жатки становить не менше 15 років.
Лінійка Sunfloro Light дозволяє підібрати жатку в
тому числі для найпотужніших зернозбиральних комбайнів. Наприклад, це соняшникова жниварка з робочою шириною 9,9 метра, яка чудово підходить для
роботи з суцільним посівом, обкосом полів і нестан-
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дартними міжряддями, і також відмінно впорається з
міжряддям соняшнику на 70 см.
Поряд з новинкою Sunfloro Light стабільною популярністю серед фермерів користується перевірена
конструкція жниварки Sunfloro Classic. Це жатка для
збирання соняшнику, яка справедливо може називатися однією з найкращих жаток у світі. Адже Sunfloro
Classic славиться своєю надійністю, простотою в експлуатації та легко адаптується до усіх існуючих моделей зернозбиральних комбайнів світових брендів.
Інноваційна кінематична схема приводу робочих елементів жниварки Sunfloro у багато разів підвищує робочий ресурс і ремонтопридатність механізмів після
завершення рекомендованого терміну експлуатації.
Зручність при використанні і легкість обслуговування
жниварки Sunfloro Classic приємно здивує будь-якого
комбайнера, інженера або механізатора.
Своєю чергою, швидкісна жатка суцільного зрізу
Sunfloro Shaft призначена для збирання соняшнику за
складних умов. При проектуванні конструкції Sunfloro
Shaft конструктори заводу врахували все до найдрібніших деталей, взявши до уваги досвід і технології топових світових виробників жаток для соняшнику.
Так, вдалося досягти вищої продуктивності жниварки за рахунок збільшення лотка-стеблепідіймача,
зміни кута нахилу пальцевого бруса, а також розташування зубчастого валу під ним, що дає змогу збирати винятково кошики. При цьому оптимальна вага
соняшникової жниварки дозволяє працювати комбайну з більшою швидкістю і меншим споживанням
пального.
В лінійці SUNFLORO відзначимо також ще одну класичну модель – безрядну жатку Sunfloro Optimo. Це
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класична соняшникова жниварка, яка призначена для
швидкого прибирання суцільного посіву соняшнику.
Sunfloro Optimo має протягуючий зубчастий вал, за
допомогою якого в комбайн не потрапляє зайва рослинна маса, а тільки соняшникові кошики. Ця модель
також славиться своєю надійністю і простотою в експлуатації
Не меншої популярності набули і ріпакові столи
RAPEFIORE, які використовуються для збирання цієї
примхливої культури шляхом прямого комбайнування. Ріпакові столи виробництва SUNFLOROMASH працюють у парі з прямоточними шнековими зерновими
жатками з різною робочою шириною – від 5 до 10,7 м.
Конструктивні особливості приставки дозволяють
збирати будь-які сорти та гібриди ріпаку з найменшими втратами. При цьому завдяки унікальній конструкції рами виключається прогин столу. У багатьох
господарствах України доведено, що застосування
RAPEFIORE дає змогу істотно знизити втрати культури
(до 30%) у порівнянні з традиційним збиранням, за до-

помогою прямоточної жатки комбайна, і ефективне за
будь-якої погоди.
І, нарешті, не можна оминути увагою ще одну нову
розробку вітчизняного виробника – лінійку фронтальних навантажувачів STRONG. Це спеціальна техніка,
призначена для завантаження і розвантаження різних
матеріалів, і використовується для землерийних робіт,
а також для переміщення різноманітних будматеріалів, таких як щебінь, пісок, гравій і інші сипкі матеріали. Навантажувачі Strong розраховані на використання з тракторами класу 1,4 з потужністю двигуна від 60
до 120 к.с.
Своєю чергою фронтальний навантажувач STRONG
відзначається посиленою рамою, високою надійністю
при роботі з вантажем до 1,2 тонни і поліпшеною висотою підйому стріли. Усі фронтальні навантажувачі
виробника SUNFLOROMASH оснащені новітньою системою для швидкого і безпечного зчеплення і відчеплення. Вони легко адаптуються до усіх типів тракторів, мають високу гнучкість, надійність і відзначаються
різними налаштуваннями для високої продуктивності.
Поза сумнівами, навантажувачі стануть у пригоді в
кожному фермерському господарстві, завдяки своїй
універсальності та незамінності.

sunfloromash.com

(067) 612-00-66

м.Бердянськ, Халтуріна, 2-А
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ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КТЕП»

виробляє:

Тел.: (067) 614-19-49
факс: (061) 42-20-37
www.ktap.com.ua
E-mail: ktap@i.ua

• крупорушки
• зерносушилки
• віялки-калібратори
• погрузчики шнекові
• машини по видаленню пера
• протравлювачі насіння
• екструдери
• насіннярушки
• маслопреси
• соломорізки
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ХОРОША СІВАЛКА - ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ!
Вакуумна сівалка СВТВ 4-8
«ДНІПРЯНКА» Дніпровського підприємства
«Агросервістрактор»
відмінно зарекомендувала себе в
багатьох господарствах України.
Сівалка призначена для висіву овочевого насіння, баштанних, лікарських та інших культур. Вона забезпечує розподіл насіннєвого матеріалу
на поодинокі насінини, пунктирне
укладання насінин у посівну борозну
з точним дотриманням заданої відстані між ними і закладання насіння
у ґрунт. Конструктивні рішення, застосовані на сівалці, не мають аналогів і
забезпечують точній висів різних культур з розміром насіння від 0,5-10 мм.
Ширина міжряддя регулюється від
5 см і більше. Відстань висіву насін-

ня у ряду забезпечується 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 1215 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
імпортного виробництва. Виробник
«Агросервістрактор» надає фермерам
можливість придбати сівалку як у зборі,
так і окремі вузли сівалки СВТВ 4-8.
Це дозволить модернізувати насіннєві
сівалки СУПН, СОН, СПЧ та ін., отримавши з мінімальними витратами часу
і фінансів якісну нову сівалку.

A1

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

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

098-123-64-74 095-815-70-16
e-mail: traktor-ast@ukr.net
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НАВІСНІ СІВАЛКИ
–
ВИГРАТИ ЧАС і ЗНИЗИТИ ВИТРАТИ!
Традиційна весняна підготовка поля
до сівби передбачає 6-8 послідовних проходів техніки. За нинішніх
умов у більшості випадків це недоцільно, оскільки спричиняє суттєві
втрати часу та коштів. Тому за можливості аграрії прагнуть поєднувати дві окремі технологічні операції
в одну. Головне в такому разі – забезпечити ефективне виконання
усіх її елементів.
Цікаве та дієве рішення запропонувала представлена на ринку України
австрійська компанія Technik-Plus.
Її конструктори створили цілу низку
висіваючих апаратів, котрі в комбінації з ґрунтообробним агрегатом
спроможні провадити висів зернових і дрібнонасіннєвих культур,
внесення мінеральних добрив та
гранульованих пестицидів. Фактично таким чином відпадає потреба
у застосуванні розкидачів мінеральних добрив чи сівалок. Ці завдання
виконуються під час стандартного
проходу ґрунтообробного агрегату,
наприклад, ротаційної борони чи
передпосівного культиватора.
Відповідно, для внесення азотних чи
фосфорних добрив навесні достатньо закріпити міні-сівалку TechnikPlus на рамі трактора або ґрунтообробному агрегаті, і внесені гранули
будуть відразу ж зароблені в ґрунт.
При цьому таке обладнання здатне
вносити два види різних міндобрив
водночас.
Додатковою перевагою такого технічного рішення, окрім значної
економії часу та коштів, є запобігання надмірному втручанню в ґрунт,
а отже, виникненню ерозії та втраті
вологи. Універсалізація польових
операцій та відповідні зміни конструкції сільськогосподарських аг
регатів сьогодні є нагально необхідними, оскільки сприяють мінімізації
витрат та збереженню родючості
ґрунту.
Розглянемо як виглядають дві
найпопулярніші моделі навісних
сівалок Technik-Plus: Turbo-Jet
і Front-Turbo.
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TURBO - JET

Turbo-Jet Super – це універсальна пневматична сівалка, створена для розкидання мінеральних добрив, мікрогранул, інсектицидів, ретардантів і посіву зернових і проміжних
культур. Управління сівалкою здійснюється за допомогою блоку Seeder+. Turbo-Jet Super
монтується на будь-якому ґрунтообробному агрегаті. Місткість бункера для насіння або
добрив може досягати 1500 літрів за норми висіву до 550 кг/га, а ширина захвату – 15 м.
Робоча швидкість – до 15 км/год.
Його застосування дає змогу ощадливо використовувати мінеральні добрива і відмінно підготувати посівне ложе. Якщо гранульовані мінеральні добрива вносити на глибину
передпосівного обробітку, то рослини отримають чудові стартові умови. При цьому економія мінеральних добрив може досягти 50%. До того ж, за даної технології не потрібне
внесення мінеральних добрив у міжряддя, що вплине на зменшення зростання бур'яну
та знизить витрати на гербіциди.

FRONT-TURBO

Машина встановлюється на передню навіску трактора та здійснює внесення мінеральних добрив у міжряддя або в посівне ложе. Також Front-Turbo може бути використаний
для сівби зернових, проміжних культур та ін.
Також сівалка елементарно встановлюється на будь-яку ґрунтообробну техніку з шириною
захвату від 4 до 24 м. Обсяг бункеру при цьому може становити 1000, 1300, 2000, 2700,
3500 або 5000 літрів. Норма висіву/розкидання міндобрив – від 3 до 500 кг/га.
За допомогою блоку управління «Сідер», норма сівби/внесення міндобрив не залежить
від швидкості трактора. Даний блок керування автоматично обчислює і виконує всі задані
параметри. Відповідно, застосування сівалки Front-Turbo дозволяє оперативно здійснити
передпосівне живлення поля під час проведення планової ґрунтообробної операції, такої
як ротаційне боронування або передпосівна культивація.

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ

Тел.: +38 098 373-73-00
30

E-mail: technik-plus@ukr.net

www.technik-plus.eu
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ЯК ЗБІЛЬШИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ ЗАВДЯКИ ІННОВАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ?
У землеробстві існує закон, який звучить як «Закон обмежуючого фактору». Це означає, що максимальна врожайність культури
буде обмежуватися тим фактором, який знаходиться в мінімумі,
навіть, якщо всі інші знаходяться на достатньому рівні. Тому важливо знайти той фактор розвитку рослин, який обмежує вихід на
заплановану врожайність.
Крім таких обмежуючих факторів як азот, фосфор, калій, сірка,
залізо, бор, норма висіву, строк сівби та інші, волога (як основне
джерело харчування і доставки мікроелементів рослинам) посідає
важливе місце, адже отримання високих врожаїв передбачає забезпечення рослин достатньою кількістю вологи.
Якщо брати за приклад кукурудзу, то вона споживає найбільшу
кількість вологи протягом перших 30 днів. Недостатність вологи в
цей критичний період, який часто супроводжується і повітряною
посухою, викликає в’янення рослин, уповільнення періоду вегетації
і, як наслідок, зменшення врожайності.
Як визначити запаси продуктивної вологи, не витрачаючи час на
такий трудомісткий метод як проведення аналізу в агрохімічній
лабораторії?
З останніх технологій, які дають можливість повсякденно контролювати рівень вологозабезпечення на полях, є прилади компанії AFS AGRO FLOW SYSTEM GmbH (Німеччина) https://logger.
agroflowsystem.com/ua/
Особливої уваги заслуговує прилад вимірювання вологості ґрунту M-SM5 PRO.
Цей портативний прилад
дає змогу вимірювати вологість ґрунту за допомогою
сенсора, який треба просто
занурити в ґрунт і отримати
показники вологості у мм чи
% з кроком 5 см.

Особливості приладу:
Точність вимірів вологості забезпечується в тому числі і завдяки
вбудованому тензометричному датчику, який враховує коефіцієнт
ущільнення ґрунту;
Заміри можна подивитися на приладі у вигляді таблиці або графіку.
GPS-модуль дозволяє фіксувати точку кожного заміру та робити
прив’язку до конкретних полів.
Wi-Fi-модуль дозволяє передавати дані на сервер, де вони надалі
зберігаються.
На веб-сторінці можна продивлятися свої дані, фільтрувати їх по
даті замірів, по глибині заміру, порівнювати заміри, накопичувати
аналітичні дані, робити звіти по замірам в розрізі фільтрів, експортувати дані в Excel, створювати контури полів для того, щоб прив’язати
дані під конкретні поля чи під конкретну особу (агронома).
Крім того, прилад M-SM5 PRO дає можливість вимірювання температури ґрунту, що досить актуально для прийняття рішень щодо
своєчасності посівів та обробітку ґрунту

ПРО КОМПАНІЮ:
ТОВ «Агро Флоу Систем» представляє на ринку України німецьку
компанію AFS AGRO FLOW SYSTEM
GmbH (Берлін). Компанія виробляє
високоточне обладнання, яке вирішує основні проблеми, пов’язані з вологістю ґрунту, засоленістю та іншими параметрами. ТОВ «Агро Флоу Систем» надає повну сервісну підтримку
на території України.

+38 (067) 366 85 01

info@agroflowsystem.com
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ЯКІСТЬ
У ПРІОРИТЕТІ
Обприскування — процес складний. Його ефективність залежить від багатьох умов: технічного рівня обприскувача, якості внесених препаратів, погоди. Утім, найсуттєвіший вплив
на результат має правильний підбір розпилювача — з урахуванням вологості й температури повітря, швидкості вітру
та внесення добрива.
Є велика кількість типів розпилювачів: щілинні, інжекторні,
компактні, двоструменеві. Проаналізуємо особливості кожного з них і на що передусім варто звертати увагу.

Щілинні або плоскоструменеві — розпилюють великі
й середні краплини (110–120°), що за збільшення тиску
стають дрібнішими. Такі краплини ідеально вкривають поверхню рослин, проте практично не потрапляють у середину стеблостою. Працювати з таким типом розпилювача
можна тільки за ідеальних погодних умов, коли швидкість
вітру не перевищує 2 м/с (оскільки є високий ризик, що
вітер віднесе краплини і вони оминуть рослину). Температура повітря має бути не вищою за +18…+20°С. Щоправда,
всередині рослинного масиву вона дещо вища. Тому часто розпилені з невисокою швидкістю маленькі краплини,
опинившись у повітряному потоці, просто випаровуються.
Інжекторні — забезпечують однорідне розпилення
великих крапель, збагачених повітрям. Такі краплини
рухаються з більшою швидкістю, їх не відносить вітер
(препарати можна вносити за швидкості вітру до 8 м/с).
Потрапляючи на рослину, краплини розбиваються й розносять препарат по її поверхні, навіть під листки. Рекомендовано працювати з тиском 5–7 атм за температури
повітря до +25°С (таким чином зменшуються втрати рідини внаслідок випаровування). Ціна таких розпилювачів
вища у порівнянні з щілинними, оскільки вони складніші
у виробництві. Утім, можливість оптимального внесення
розчинів й отриманий внаслідок такого обприскування
результат варті витрачених коштів. Тобто, якщо вам потрібно вносити добриво не лише на поверхню рослини,
а й у стеблостій, а разом із цим знизити втрати рідини
від вітру та температури, тоді інжекторний розпилювач —
оптимальне рішення.
Компактні — це інжекторні розпилювачі меншого розміру. Завдяки своїм характеристикам — можливості працювати з меншим тиском (2–6 атм) і за швидкості вітру до
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Правильно підібраний розпилювач
служитиме в рази довше й забезпечить
оптимальніше внесення розчинів
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6 м/с — цей тип розпилювачів часто застосовують у комплектації нових обприскувачів. Менший розмір розпилювача, у порівнянні зі звичайним інжекторним, комфортніший
(послаблює вплив механічних пошкоджень). Щоправда,
саме ця опція знижує швидкість руху крапель, отже, й препарат має гірші можливості потрапити на стеблостій.
Двофакельний або двоструменевий інжекторний розпилювач — найкращий варіант, якщо ефективність контактних
компонентів добрива має бути максимальною (особливо
під час обприскування овочевих культур чи, наприклад,
злакових від фузаріозу). Через наявність двох факелів
розпилення розмір крапель став меншим (у порівнянні з
однофакельними розпилювачами). Це підвищує ризик віднесення вітром чи випаровування рідини. Рекомендований
тиск для оптимального розміру краплин — 2,5–3,5 атм. Утім,
попри цей недолік, двоструменевий розпилювач має багато переваг: обприскування рослини з усіх боків під різними кутами, зокрема, й у важкодоступних місцях, рівномірне вкриття, що дуже важливо для внесення контактних
добрив.
Компанія Agroplast пропонує кожен з вище описаних розпилювачів, ще й у варіації з керамічними вставками. Такі розпилювачі працюватимуть у 4 рази довше. У такому разі вища
ціна — в середньому у 2,5 раза — є виправданою. Щоб досягти
найвищої ефективності роботи, важливо дотримуватися
таких умов: висока якість і рівень очищення води, що проходитиме через розпилювач (використання додаткової фільтрації
— міжсекційних фільтрів) і регулярний догляд (чищення, промивання розпилювачів).
Варто пам’ятати, що на одному обприскувачі мають бути
встановлені розпилювачі одного типу і кольору/номера й одного виробника (розпилювачі одного кольору, але різних типів,
можуть дати різний розмір краплин). Колір/номер розпилювача відповідає стандарту ISO і показує вилив, який видає той
чи інший розпилювач. Що більший номер, то більша витрата
води й більший розмір краплин за однакового тиску в різних
типів розпилювачів. Звертайте також увагу на наявність
сертифікатів якості продукції — це гарантія того, що розпилювач пройшов лабораторні дослідження й норма виливу
відповідає заявленій у специфікації. Ураховуючи всі ці умови й
рекомендації, ви можете підібрати розпилювач саме під свої
потреби.
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