CВІТОВІ ДОСЯГНЕННЯ —
НА УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ
ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
ТОВ «Компанія Агромир» була створена чотири роки тому. Основним видом діяльності
компанії є продаж засобів захисту рослин, посівного матеріалу, добрив та техніки.
Пропрацювавши два роки на цьому ринку, ми дійшли висновку, що без розуміння реальності
сільськогосподарського виробництва ми не в змозі працювати в подальшому, тому вирішили
придбати власне сільськогосподарське підприємство. От і придбали в Новомиргородському
районі Кіровоградської області у селі Каніж господарство з назвою СТОВ «АФ Вікторія —
Агро», яке нараховує 2600 га орних земель. Почали господарювати. Розробили структуру
посівних площ, на якій вирощуємо кукурудзу, соняшник, сою, пшеницю, ячмінь і ріпак.
умовах і, відверто кажучи, ми нею дуже
задоволені: раніше не зустрічали техніки,
яка працює без зайвих проблем навіть по
пожнивних залишках кукурудзи.
Дотепер компанія SEMEATO не була
представлена в Україні. Але з осені 2006
року ТОВ «Компанія Агромир» має
право продажу її продукції в Україні.
Оскільки компанія SEMEATO — це
продаж техніки з чітким супроводженням NO-TILL технології, то ми,
ТОВ «Компанія Агромир», створили
центр підтримки технології NO-TILL в
Україні.

ропрацювавши рік за традиційною
технологією ведення сільського госП
подарства ми предметно познайомилися
з проблемами сучасного сільськогосподарського бізнесу, а саме: браком висококваліфікованих і не дуже кваліфікованих
працівників, неможливістю жорсткого
контролю (через віддаленість точки
виробництва), занадто високою залежністю від збоїв у сільгоспвиробництві. Усе
це потребувало збільшення інвестицій у
високопродуктивну техніку, в обладнання, у пестициди, у постійний ремонт техніки, у залучення до роботи великої кількості людей (для контролю виробництва), до неможливості виконання повної
технологічної лінії виробництва, — словом, до процесів, що ведуть господарство
до фінансової кризи.
Що ж робити і як правильно діяти в
подібній ситуації? Зацікавилися ми
NO — TILL технологією: озирнулися по
сторонах, поїздили по інших регіонах
України. Проте, конкретики та достовірності щодо цієї технології не знайшли.
Подалися шукати правди у великому
світі. Потрапили до Бразилії, в якої на
сьогоднішній день 45 % земель під
NO-TILL технологією, і перше місце в
світі по загальної кількості NO-TILL
земель. За рекомендаціями бразильських
фермерів, звернулися до компанії
SEMEATO, яка є основоположником
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NO-TILL технології у Бразилії і протягом 45 років розробляє і випускає
NO-TILL сівалки на своїх заводах
(8 заводів в Бразилії).
Розповіли спеціалістам компанії
SEMEATO про наші проблеми. Отримали
згоду на їх візит в Україну, безпосередньо у
наше господарство. Менеджер компанії
SEMEATO, який обстежив наші грунти та
погодно-кліматичні умови, запропонував
нам зернову сівалку, серії TDNG (див.
фото), яка здатна сіяти: зернові колосові
культури, сою та має пристрій для дрібнонасінних культур таких як ріпак.
Сівалка має: дефазний сошник із двох
дисків, розміром 16 і 15 дюймів, розташованих під кутом 10 градусів один до одного; чіткий контроль норми і глибини посіву с/г культур; просту і доскональну
систему очистки робочих органів, яка
дозволяє сіяти на перезволожених грунтах; комбінований бункер для посівного
матеріалу та добрив; спіральну котушку
для подачі зерна і шнековий дозатор подачі добрив; ширину міжряддя 16,47 см.
Навантаження на кожний сошник регулюється в межах від 60 до 180 кг. Агрегатується: TDNG-420 з трактором МТЗ-1221
(125 к/с), TDNG-520 з трактором Т-150.
За детальнішою інформацією звертайтесь
за наведеними нище координатами.
Довелось придбати цю сівалку.
Випробовували її в найекстремальніших

візит ТОВ «Компанія Агромир»
до Бразилії, січень 2007 р

Про механізм роботи центра підтримки, про наш січневий візит по обміну досвідом до Бразилії, стосовно NO-TILL технології. Про те, чи росте ріпак по
NO-TILL в Україні читайте в наступному
номері журналу «Зерно».
Додаткова інформація. Компанія
SEMEATO також випускає механічні
сівалки NO-TILL точного висіву для
широкорядних посівів сільгоспкультур
(кукурудза, соняшник, соя), які постачатимуться в Україну на сезон 2008
року.
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