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Farmet, Digger,
     час і можливості
Машини чеського виробника Farmet стають 
дедалі популярнішими саме через поліпшення 
результатів у полі
ОЛЕГ ПРИХОДЬКО, координатор компанії Farmet a.s в Україні та Молдові

Ч ас є головним нашим ресурсом, 
відновлення якого неможли-
во в  принципі. Так влаштовано 
і наше життя, і всесвіт, і… сільське 

господарство. Від того, як ми ними роз-
поряджаємося, що встигаємо зробити 
за одиницю часу, вимір якої в кожного 
свій, залежить успіх і розвиток нас самих, 
аграрної сфери та країни загалом.

Компанія «Фармет» завжди дотриму-
ється таких принципів і методів роботи 
своїх машин, щоб максимально якісно 
й  продуктивно виконувати обробіток 
ґрунту й сівбу. Таким є наш перший 
агрегат — Kompaktomat, який за розумної 
ціни й чудової якості дозволяє кількома 
операціями за один прохід створити іде-
альні умови для сходів.

Розуміючи важливість термінів сівби 
й  максимального використання неста-
більної весняної та дефіцитної осінньої 
вологи, понад двадцять років тому було 
запропоновано концепцію культивації 
та сівби за один прохід. Що цікаво: 
спочатку це була пшениця, ячмінь 

і ріпак, пізніше — цукрові буряки. І ось 
тепер — соя…

Сучасні гібриди та сорти мають чудо-
вий потенціал урожайності, але, як і те, 
що за все завжди треба платити, вони 
вимагають відмінної підготовки не лише 
посівного ложа, а й усі інші операції 
мають виконуватись якісно. І обробіток 
ґрунту є тільки частиною цих операцій.

Що ж може Digger? 
Саме на підвищення якості основно-

го обробітку ґрунту в потрібні строки 
спрямована робота глибокорозпушувача 
Digger, який виробляє компанія «Фармет» 
у Чехії. Не варто порівнювати оранку 
й  глибоке розпушування — ці техноло-
гічні операції мають багато прихильників 
і супротивників. А стабільний продаж 
плугів і глибокорозпушувачів не дозво-
ляють назвати когось із них кращими 
й навпаки.

Digger здатен виконувати розпушу-
вання, не перемішуючи шари ґрунту, 
на глибину до 50 см. Варто наголосити 
на вирівнювальних дисках, які закрива-

ють утворені після проходу лап борозни. 
Тим самим забезпечується рівномірна 
щільність поверхні для якісної роботи 
ущільнювального котка. Заорювання 
й розкладання решток відбувається кра-
ще й  швидше завдяки їхньому відмін-
ному контакту з ґрунтом. Для гризунів 
і комах також створюються несприятливі 
умови.

Як і всі машини Farmet, Digger створено 
за технологією eXtra STEEL line, а це — 
міцність рами й інших компонентів за 
відносно невеликої ваги. Крім подолання 
максимальних навантажень на вигин 
і  кручення на найважчих і переущіль-
нених ділянках і полях агрегат може 
виконувати додаткову корисну операцію, 
що збереже дорогоцінний час: одночасно 
з обробітком ґрунту можна вносити сухі 
мінеральні добрива на дві глибини: до 
20 і до 38 см через адаптери, встановлені 
на кожній лапі машини. Таке внесення 
у два рівні, з усуненням переущільнення 
дає змогу максимально правильно вико-
ристовувати всі діючі речовини сучасних 
добрив.

Бункер на 2000 л, установлений на 
міцній і потужній рамі, забезпечує від-
мінну продуктивність, до того ж потріб-
но мінімум часу на його заповнення. 
Такий бункер можна встановити на всі 
агрегати Digger, виготовлені, починаючи 
з 2017 року — тобто такий собі апгрейд, 
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як тепер модно казати, з розширенням 
можливостей.

Також можна використовувати фрон-
тальний бункер Monsun Fert+ місткістю 
до 1700 л. Це можливо, звичайно, за 
наявності передньої триточкової навіски. 
Фронтальний бункер дозволяє вносити 
добрива не тільки глибокорозпушувачем, 
а й strip-till-агрегатом або сівалкою. 

Незначне обмеження оглядовості 
компенсується зручністю й простотою 
приєднання до інших агрегатів, а голо-
вне — можливістю одночасно з обробіт-
ком ґрунту або сівбою вносити мінеральні 
добрива.

Дозувальний апарат обох бункерів 
може мати привід від крокового колеса 
або гідравлічний привід із коригуванням 
обертів від GPS-датчика. В разі остан-
нього потрібно ISOBUS-під’єднання, 
яке дозволяє працювати зі змінними 
нормами по картах агрохімічних аналі-
зів. Бак і адаптери для внесення можна 
встановити на робочу машину іншого 
виробника і, використовуючи можли-
вості ISOBUS-під’єднання, розширити її 

можливості та збільшити продуктивність 
за одиницю часу.

Тож якщо ви цінуєте час, продуктив-
ність і результати в полі, варто звернути 
увагу на машини Digger з опцією одно-
часного внесення добрив.

Більше інформації на https://www.
farmet.cz/uk/digger-fert-digger-fert-compact

Відео — https://www.youtube.com/
watch?v=EbiWXQKua98    
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