NOTILL В УКРАЇНІ

Ми, ТОВ «Компанія Агромир», вважаємо себе компанією № 1
по Notill технології в Україні. Оскільки ми займаємося справ
жнім Notill і демонструємо лише правдиві результати нашої
діяльності за цією технологією: і помилки, і успіхи.
Ми націлені на успіх за реальних умов сільгоспвиробництва
України.
Девіз нашої компанії —
ЯКІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, УСПІХ!

ПРАКТИКА
ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОМИР»
Бразильська компанія SEMEATO — світовий лідер із вигото
влення сівалок для Notill. Упродовж 45 років SEMEATO розро
бляє «розумні» машини винятково для Notill, і це чітко
відокремлює її зпоміж виробників, які спочатку виготовляли
сівалки для традиційної технології, а згодом із ростом популяр
ності та широким поширенням Notill у світі адаптували свої
машини під цю технологію.
Лише цими посівними машинами можна виконати якісний
посів у будьякі рослинні рештки, завдяки досконалим техніч
ним особливостям дводискового сошника бразильських сівалок.

Визначення справжньої Notill технології
•
Пряме розміщення зерна
•
Відсутність попередньої підготовки грунту
•
Мінімальне порушення структури грунту
•
Збереження пожнивних решток на поверхні грунту
У такі рослинні рештки ми сіємо
Справжній Notill можливий лише при накопиченні рослинних
решток від попередніх культур на поверхні грунту. Лише за
таких умов відбувається біологічна активність грунту.
Увесь Notill — це біологічна активність.
Після неодноразового випробовування посівних агрегатів на
полях нашого господарства ми зупинилися на сівалках бра
зильської компанії SEMEATO.

Колектив ТОВ «Компанія Агромир». Обмін
досвідом із бразильським ученим Дірсеу Нері
Гассеном

Якісний посів озимої пшениці по ріпаку
(міжряддя не зруйновано, всі рослинні рештки
залишено на поверхні грунту)

Техніка, якою ми працюємо по No'till
під культури суцільного висіву

Озимий ріпак по No'till технології після
озимої пшениці

Тим, хто досі не вірить у Notill; хто прагне проте не
вистачає рішучості в переході на Notill, узагалі всі,
кому цікава ця технологія, ласкаво просимо до нас у гос
подарство, де все це і багато іншого зможете побачити
на власні очі. Також спеціалісти ТОВ «Компанія Агро
мир» за вашим бажанням нададуть супровід по Notill
технології, враховуючи всі особливості вашої сільсько
господарської діяльності.

Соняшник по No'till після кукурудзи на зерно
Розвиток озимого ріпаку по No'till

Соя по No'till після кукурудзи на зерно

