Компанія «Агромир» спільно

з Асоціацією фермерів No-till Бразилії
ТОВ «Компанія «Агромир»
інформує своїх клієнтів
і партнерів про зміни
у фірмовому стилі.
Новий, більш виразний логотип,
оновлена кольорова гама стилю
в зелених тонах, сучасний легкий дизайн мають намір зробити обличчя компанії «Агромир»
добре пізнаваним серед візуальних представництв інших
компаній, а нашу компанію
«Агромир» – ще більш доступною та відкритою для співробітництва з аграріями.
ТОВ «Компанія Агромир» застосовує технологію No-till на 5 тис.
га. Компанія є офіційним дилером посівної техніки Semeato,
посівного матеріалу компаній
«Агроспецпроект» та Pіoneer, а
також мікродобрив компанії
«Реаком».
Компанія «Агромир» заснована
19 травня 2003 року.

продовжує конкурс на кращого знавця технології No-till
в українському агрокомплексі. Для участі в конкурсі
Вам необхідно зібрати 10 конкурсних купонів з журналу «ЗЕРНО» та відповісти на десять простих
агротехнічних запитань, відповіді на які здебільшого
друкуються у різних статтях цього ж журналу.
Упродовж конкурсу переможці окремих етапів будуть
нагороджені цінними призами* й грамотами Компанії
«Агромир», а переможець всього конкурсу – практичнопізнавальною поїздкою до Бразилії в січні 2010 року,
дипломами журналу «ЗЕРНО» та Асоціації фермерів
No-till Бразилії.

Тож не гайте часу – третій етап конкурсу
продовжується на цій сторінці!
Для перемоги в ньому Вам треба відповісти на
запитання:
1. Як перейти до технології Ноу-тілл?
А. Розпочати з посіву ярих або озимих зернових.
Б. Розпочати з ідеального вирівнювання полів.
2. Чи потрібна якась спеціальна підготовка полів
при переході до технології Ноу-тілл?
А. Потрібна обробка чизелем та компактером.
Б. Необхідно вирівняти поля, орієнтуючись лише
на можливість якісного збирання культур комбайном.
3. Які технологічні операції необхідно виконувати
при технології Ноу-тілл?
А. Посів, обприскування, збирання.
В. Дрібне дискування, посів, обприскування, збирання.
4. Які операції необхідно виконати під час збирання врожаю для успішного впровадження Ноутілл?
А. Зібрати солому з поля.
В. Рівномірно розподілити залишки по поверхні
поля.
5. При застосуванні технології Ноу-тілл необхідно:
А. Давати можливість ґрунту відпочивати (бути
під паром) 1 раз на п’ять років.
В. Ґрунт завжди повинен мати рослинне покриття.
Довідки щодо конкурсу –
за телефоном 8 050 487 34 85
Консультації з питань швидкого
й безпроблемного придбання
сівалок SEMEATO –
за телефоном 8 0522 30 41 01
Школа No-till – за телефоном
8 0522 30 41 01
Переможцем першого туру
став Сергій Пістоль,
госп. «Степове»
Новомиргородського р-ну
Кіровоградської області
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Підказка: сівалки бразильської фірми
SEMEATO, представником і дилером якої
в Україні та на теренах СНД є Компанія
«Агромир», повністю відповідають усім
вимогам технології No-till. Тож, ознайомившись з технічними характеристиками сівалок SEMEATO, ви знайдете
відповіді на всі запитання, після цього
надішліть Ваші відповіді на адресу:
м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня,
17, оф. 8
або факсом чи емейлом
8 0522 30 41 47, 8 0522 30 41 01,
agromir.tehnika@yahoo.com,
й отримаєте шанс бути нагородженим за
перемогу в етапі грамотою та портативним DVD-програвачем, з яким Ви зможете переглядати улюблений художній
фільм просто в полі. Звісно, якщо Ви
матимете час, а таку можливість сьогодні
дає тільки технологія No-till. Копію
відповідей та купон зберігайте для участі
у фіналі. Зберіть всі десять купонів.

Успіхів вам, читачі!

* Під цінним призом мається на увазі придбання товару за ціною 1,20 грн з ПДВ.

