СІВАЛКИ ДЛЯ NO TILL
В НИНІШНЬОМУ СЕЗОНІ ВЖЕ ДЕФІЦИТ
Григорій Лук’яненко
ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ –
НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
Щоб поговорити з агрономамиконсультантами,
запрошеними «Агромиром» для презентації сівалок
SEMEATO, треба було вистояти чергу. Або – приєдна
тися до однієї з груп, «підслуховувати» відповіді
фахівцівпрактиків на вже задані запитання та при
нагоді підкидати власні.
– І довго ви бур’яни на полях під Notill виводили?..
– А як сівалки працюють у тандемі?..
– Які помилки найчастіше допускають новачки при
управлінні такою сівалкою?..

Довідка журналу «ЗЕРНО»
ТОВ «Компанія Агромир» на виставці «Агро & 2008»
представила наступні моделі сівалок для No&till техно&
логії виробництва компанії Semeato:
TDNG 420 (прямий посів пшениці, ячменю, вівса,
сої, рапсу, маку, сорго, гречки)
TDNG 520 (прямій посів пшениці, ячменю, вівса,
сої, рапсу, маку, сорго, гречки)
Land Master 11/13 (прямий посів кукурудзи й
соняшнику)
SHM 1113 (універсальна механічна сівалка для
технології No&till)
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Агрономконсультант Михайло Дяченко три роки
тому сам хотів би задати безліч питань колегампрак
тикам, та не було кому. Адаптувати до кіровоградських
полів популярну за кордоном землеробську техноло
гію йому довелося, навчаючись на власних помилках і
відкриттях. Під час невеличкої перерви між консуль
таціями неофітів Михайло Пилипович розповів про
особливості цьогорічного спілкування з українськими
аграріями:
– Підходять і ті, хто знає про Notill, і ті, хто вперше
з цією технологією знайомиться. Час змушує. Це перс
пективна технологія. А для всіх бажаючих – навчання
у нас безкоштовне. Навчаємо тому, що самі знаємо.
Здебільшого ділимося саме власними напрацювання
ми. Ми одні з перших в Україні почали застосовувати
цю технологію, самі набивали гулі, бо ні з ким було
порадитися, особливо стосовно дрібних нюансів.
А після трьох років практики вже є чим поділитися.
Добрий досвід отримали на полях Кіровоградщини.
Цього року застосували Notill на 1 тисячі гектарів у
Тернопільській області, – під соєю, ячменем, кукуруд
зою. Сходи отримали хороші. Всього в товариства
«Компанія Агромир» сьогодні 5 тисяч гектарів під
Noill. А через 12 роки вийдемо вже й на 10 тисяч. Тех
нологія себе виправдовує.
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«МИ – ПРАКТИКИ, А НЕ ПРОСТО ПРОДАВЦІ»

Думка фермера

Григорій Волинець, керівник
фермерського господарства «Фавор ВГВ»
Літинського району Вінницької області:
– У моєму господарстві 3 200 гектарів угідь.
Вирішили переходити на No&till, бо ціни на паль&
не занадто б’ють по кишені. І всі розуміють, що
вони й надалі тільки зростатимуть. А ця сівалка
(фермер вибрав сівалку серії TDNG & 420 для No&
till технології від компанії SEMEATO, представни&
ком якої в Україні є ТОВ «Компанія Агромир». –
Ред.), за моїми розрахунками, окупить себе за
один сезон.

Думка фахівця

Ігор Михайлов, менеджер з продажу
ТОВ «Компанія Агромир»
– Минулого року повз стенди з технікою для
No&till відвідувачі виставки здебільшого проходи&
ли зі словами: «Це не для наших земель, не для
України…». Цього разу підходять, роздивляються,
кажуть: «Це те, що треба! А як перейти на цю тех&
нологію?» Після подорожчання солярки, міне&
ральних добрив люди відчули потребу саме в
такій техніці. Запитують сівалки і підприємці з
Росії та Грузії. Але для них, із врахуванням митних
зборів, ціни дещо вищі. Найчастіше, за моїми
спостереженнями, цікавляться сіялкою Land
Master 11/13 для прямого посіву кукурудзи і
соняшнику.
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З агрономами більше спілкувалися ті, хто тільки
дозрівав до використання «нульових» технологій
обробітку землі (цікавилися співвідношенням внесе
них до і після переходу на Notill гербіцидів, динамі
кою урожайності). Підприємці ж, які заздалегідь дос
конало прорахували вигоди від нової технології та
порівняли власні потенційні можливості з ціною й від
дачею сівалок Semeato, ледве не на зуб пробували
метал на виставкових зразках та заглядали в усі шпа
ринки між робочими механізмами. Їх більше цікавили
особливості й відмінності різних моделей.
– Для нас дуже важливо, що приходять цього разу
не зіваки, а ті, хто задумався над закупівлею таких сіва
лок всерйоз, – каже Андрій Галаган, менеджер з прода
жу в південному регіоні. – За день до стендів підходить
не менше 150 таких зацікавлених. За чотири дні про
сили проконсультувати щодо особливостей техніки
для Notill десь із 600 відвідувачів виставки. Серед тих,
хто вирішив переходити на цю технологію, дехто мав
усього 80, а дехто й усі 100 тисяч гектарів землі. Кон
тракти на постачання техніки підписуємо щодня. Тіль
ки за вчорашній день уклали десять контрактів прямо
на вистаці. Багато відвідувачів дають попередню згоду
на контрактування. В цьому сезоні відчуваємо вже
дефіцит сівалок, вони потрібні нашим клієнтам вже на
нинішню осінь.
Є в «Агромиру» машини і для господарств від 50 га,
і для більш як 10 тис. га. Широкозахватну модель
TDNG 520 пропонують для самостійної роботи. Трохи
вужча TDNG 420 і самостійно, і в тандемі може
працювати (із захватом 8,8 м). Останньою найчастіше
цікавляться власники великих сільгосппідприємств.
Вона більш функціональна, ії легше підлаштовувати
під особливості поля. Компактна SHM 1113 доціль
ніша в господарствах площею від 100 до 700 га. З нею
можна сіяти і злакові, і просапні культури, кукурудзу,
сою. Змінюється тільки комлектація: що треба – при
готував, переобладнав – і знову в полі. Для фермера з
сотнею гектарів цілком достатньо буде й однієї сівал
ки SHM 1113 (універсальна механічна сівалка для тех
нології Notill). Звісно, ціни на сучасні сівалки відпо
відають їхнім виробничим потужностям: від 250 до 400
і більше тисяч гривень. Але, судячи з відгуків тих агро
промисловців, які ними вже користуються, техніка ця
окуповується швидко. Інакше не поспішали б вони
забирати сівалки SEMEATO одразу з виставкових
стендів.
«Технології гарантованих прибутків»
– Розробка та впровадження прибуткових
технологій NOtILL в рослинництві
– Технологічна підтримка та консультації
– Посівні агрегати для NOtILL від Semeato
– Засоби захисту рослин та посівний матеріал
Адреса та телефони:
м. Кіровоград, вул. 50річчя Жовтня, 17
тел.: (0522) 304101, моб.тел.: 0504873485
тел. гарячої лінії: 8 (800) 5002070
www.agromirnotill.com
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