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Торік офіційно був узя тий вро жай-
ний рубіж у 70 млн т (хо ча ре аль-
на ци ф ра навіть де що ви  ща), 

най б лиж ча ж пер спек ти ва — 100 млн т. 
В ос нові цьо го до сяг нен ня — на  сам  пе-
ред на по лег ли ва пра ця аг раріїв і су часні 
аг ро тех но логії, за вдя ки яким ста ла 
мож ли вою та ка вро жай на ста ти с ти ка. 
Са ме за вдя ки цим двом рушіям за ро ки 
не за леж ності Ук раїни вда ло ся під ви щи-
ти вро жайність ос нов них сіль сь ко  го с по-
дарсь ких куль тур більш ніж удвічі. 

Сільсько го с по дарсь ка техніка як 
один із еле ментів су час них ви со ких 
аг ро тех но логій відіграє в цьо му про-
цесі провідну роль. І як що в підго-
товці ґрун ту, вне сенні до б рив і ро боті 

з рос лин ни ми за лиш ка ми ком панія 
Farmet відо ма сільгоспви роб ни кам 
уже по над 23 ро ки, то історія на ших 
висівних ма шин в Ук раїні тільки 
по чи нається.

Су час ний аг рарій має до сить ве ли-
кий ба гаж знань і ви роб ни чо го досвіду, 
на ос нові яких він мо же чітко та впев-
не но виз на чи ти ос новні по тре би й 
ви мо ги до ро бо ти та кон ст рукції зер но-
вих сіва лок. У тісній співпраці са ме з 
аг раріями-прак ти ка ми, спи ра ю чись на 
їхні по ра ди та ро зуміючи їхні по тре би 
й ви мо ги, ми ство ри ли й пред став ляємо 
сімей ст во ба га то опе раційних ма шин 
Falcon для висіван ня ши ро ко го спе к т ра 
зер но вих куль тур.

Зер но ва сівал ка Falcon має три мо  ди-
фікації аг ре гатів для висіван ня та ши   ро-
кий вибір мож ли вих їхніх ком по ну вань. 
Кон цепція роз вит ку та ко го мо  дель но го 
ря ду слу гує єдиній меті — як  най  повніше 
відповіда ти мак си мальній кількості 
ви мог су час но го аг рар но го ви роб ництва. 
Falcon Compact — висівна ба га то опе ра-
ційна комбінація, яка відра зу ж після 
зби  ран ня по пе ред ни ка дає змо гу за один 
прохід ви ко на ти якісну підго тов ку ґрун-
ту за до по мо гою дис ко вих ро бо чих ор -
ганів та без по се ред ньо сам висів. Стер   ня 
со няш ни ку, сої та інших куль тур для цієї 
сівал ки — не про бле ма. Ок  рім то го, 
4-ме т ро ва ма ши на з не с кла да ною ра мою 
має відмінне поєднан ня ціни та якості.
 Falcon PRO — це флаг ман сімей ст ва з 
мак си маль ни ми по каз ни ка ми про дук-
тив ності, якості та надійності. Висівний 
ком плекс ос на ще но ве ли чез ним бун ке-
ром для насіння і до б рив — йо го об сяг 
ста но вить 6000 л. Бун кер поділе но в 
про порції 40/60 (до б ри ва/насіння). 
Крім то го, вже в ба зовій ком плек тації 
сівал ка має мож ливість зміни ши ри ни 
міжряд дя відповідно до по треб куль ту-
ри, яку висіва ють. Зо к ре ма, для цієї 
сівал ки до ступні па ра ме т ри міжряд дя 

125 і 150 мм із мож ливістю зміни на 
250 і 300 мм відповідно, що ду же зруч-
но за висіван ня, на при клад, сої. 
Falcon 8 PRO FERT+. Кон ст рукція 
не су чо го ба ка дає змо гу швид ко й про-
сто зміню ва ти секції для ви ко нан ня 
по пе ред нь о го ґрун то об робітку. За леж-
но від по тре би, в пе редній ча с тині сі -
вал  ки мо же бу ти вста нов ле но дис ко ву 
або куль ти ва тор ну секцію, або ж секцію 
для про ве ден ня сму го во го об робітку чи 
ак тив ну ро таційну бо ро ну. За га лом 
ком панія про по нує вісім ґрун то об роб-
них мо дулів. Відмінний помічник опе-
ра тив но го пе ре на ла ш ту ван ня сівал ки — 
при сто су ван ня для швид кої заміни, яке 
дає змо гу з мінімаль ни ми ча со ви ми 
за тра та ми «ви ко ти ти» з-під сівал ки 
ґрун то об роб ну секцію і за по тре би 
«підко ти ти» іншу. Це дає змо гу ви ко ри-
с то ву ва ти сівал ку в різних тех но логіях 
об робітку ґрун ту, що в су час них і швид-
ко мінли вих по год них умо вах дає 
до дат кові мож ли вості для ви ко нан ня 
якісно го і го ло вне — най оп ти мальнішо-
го ґрун то об робітку для кож но го гос по-
дар ст ва і навіть кон крет но го по ля. 

За вста нов лен ня дис ко вої ґрун то об-
роб ної секції вне сен ня до б рив відбу-
вається на гли би ну до 10 см за до по мо-
гою спеціаль но го од но ди с ко во го сош-
ни ка. До то го ж, за вдя ки цьо му ро бо чо-
му ор га ну, до б ри ва завжди вно сять ся 
глиб ше та точ но між дво ма ря да ми 
висіяно го насіння.

Зво рот не оп ти маль не ущільнен ня 
ґрун ту після ро бо ти ґрун то об роб ної 
секції відбу вається за до по мо гою ря ду 
гу мо вих коліс ве ли ко го розміру, що 
за побігає втра там во ло ги та дає змо гу 
ство ри ти оп ти мальні умо ви для роз вит-
ку ко ре не вої си с те ми висіяної куль ту ри.

Зу сил ля на сош ник сівал ки ста но-
вить 120 кг, що дає змо гу точ но ви т ри-
му ва ти гли би ну висіву. Крім то го, кон-
ст рукція ме ханізму ре гу лю ван ня гли би-
ни висіван ня пе ред ба чає мож ливість 

індивіду аль ної ус та нов ки гли би ни для 
кож но го дру го го сош ни ка, що дає змо гу 
ви ко ну ва ти якісну сівбу од но час но двох 
різних куль тур. Дво ди с ко ва кон ст-
рукція з внутрішнім чи с ти ком і при ко-
чу валь ним ко ле сом якісно й точ но роз-
кла дає насіння в ряд ку.

Ро бо та си с те ми до зу ван ня ґрун-
тується на ви ко ри с танні еле к т ро при-
водів із ке ру ван ням від Mu

..
ller Elek-

tronik і ра зом із мож ли во с тя ми Isobus 
за без пе чує точ ний висів і всі ви мо ги до 
су час ної висівної техніки та до дає зруч-
ності й ком фор ту опе ра то рові.

До сить ціка вою, з роз ши ре ни ми 
мож ли во с тя ми що до за сто су ван ня, є 
висівна мо дуль на комбінація Falcon 
SW. Окрім висіван ня насіння, шля хом 
зміни висівно го мо ду ля на ґрун то об-
роб ний сівал ка мо же ви ко ну ва ти вод-
но час висіван ня куль ту ри і вне сен ня 
міне раль них до б рив. До то го ж є мож-
ливість од но час но го вне сен ня кількох 
видів до б рив. 

Для за без пе чен ня відповідної про-
дук тив ності й мінімаль ної кількості 
за пра вок насінням або до б ри ва ми Fal-
con SW мо же ма ти бун кер об’ємом до 
6000 л із мож ли вим поділом йо го міст-
кості на три ча с ти ни. Кож на ча с ти на 
бун ке ра ма ти ме при цьо му свій висів-

ний апа рат з ок ре мим еле к т ро при во-
дом та ке ру ван ням від Muller 
Elektronik.

Мо дульність кон ст рукції і три точ-
ко ва навіска ІІІ-ї ка те горії роз  ши рю-
ють мож ли вості за сто су ван ня і да ють 
ма шині змо гу пра цю ва ти більшу кіль-
кість днів у році порівня но зі своїми 
ана ло га ми. А це, своєю чер гою, не що 
інше як швид ка окупність аг ре га ту. 

За вдя ки на яв ності низ ки до дат ко во-
го об лад нан ня, яке вста нов лю ють у 
пе редній ча с тині ма ши ни та на задній 
начіпний пристрій, ви змо же те ви ко ну-
ва ти висіван ня ранніх зер но вих — за 
вста нов лен ня сош ни ко вої секції, а по -
тім, замінив ши її на сівал ку для про сап-
них куль тур, — висіяти ку ку руд зу, со -
няш ник і сою, а після зби ран ня вро-
жаю, замінив ши вчер го ве ос нов ну сек-
цію на стер нь о вий куль ти ва тор або 
стрип-тілл аг ре гат, — про ве с ти об  ро-
біток ґрун ту з од но ча сним уне сен ням 
міне раль них до б рив.

Та ким чи ном, сімей ст во сіва лок 
Falcon відповідає всім ви мо гам су час-
но го сільсько го с по дарсь ко го ви роб-
ництва, які постійно зро с та ють. Про-
дук тивність, точність і кон ст рук тивні 
пе ре ва ги за без пе чені за сто су ван ням 
тех но логії eXtra STEEL Line — це ко ли 
на ван та жені еле мен ти ма ши ни ви ко-
нані з ви со коміцних ста лей. Ви ко ри с-
тан ня ви со ко якісних ком плек ту ю чих і 
кон троль ви роб ництва до по ма га ють 
на шим ма ши нам пра цю ва ти в най важ-
чих умо вах, а на леж на технічна 

підтрим ка на весь період їхньої 
ро бо ти сприяє вчас но му про-
ве ден ню за пла но ва них по льо-
вих робіт у прий нятні терміни.

Олег Приходько,
координатор компанії Farmet 

в Україні та Молдові

Роз ви ток ук раїнсько го сільсько го гос по дар ст ва без   по  се ред ньо за ле жить від роз вит ку аг ро тех-
но логій, які ак тив но впро ва д жу ють і ви ко ри с то ву ють вітчиз няні сільгоспви роб ни ки. 

В ре зуль таті у ви г раші за ли ша ють ся всі без ви нят ку.

Falcon SW разом зі 
стерньовим 
культиватором Duolent

Falcon 6 PRO (Житомирська обл.)

Falcon 8 PRO FERT+

Зер нові сівал ки: три Falcon’а від Farmet


