Демо-тур MAGNUM та польового
культиватора TIGER-MATE 255

Компанія Укрфармінга розпочала весняний демо-тур техніки всесвітньовідомого бренду CASE
IH!
В Харківській області пройдуть демонстрації трактора серії MAGNUM та польового
культиватора TIGER-MATE 255
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
Високоефективний обробіток ґрунту означає поєднання підготовки посівного ложа і точності
висіву з ідеальною швидкістю, індивідуально підібраною до стану вашого поля та планів на
отримання врожаю. Не достатньо лише працювати швидше. Завдання полягає в тому, щоб
ідеально поєднати трактор, агрегат для обробітку ґрунту та сівалку, що необхідні для
отримання максимуму від кожного поля, кожного сезону. Догляд за посівним ложем - це
робота, яка триває круглий рік. Від розкидання комбайном пожнивних залишків, осіннього
обробітку до бездоганного розпушування ґрунту - кожний крок цього процесу підводить вас
ближче до отримання ідеального високоефективного посівного ложа.
Від стану посівного ложа залежить проростання паростків, розвиток рослини та, безперечно,
урожайність. Коли ви виїжджаєте на поле з сівалкою, ви очікуєте побачити поле, готове для

посіву — поле із пухким, однорідним шаром ґрунту. Проте поняття ідеального посівного ложа
має набагато глибше значення. Те, що не видно неозброєним оком, так само важливе, як і те,
що ви можете побачити.
Ідеальне посівне ложе виглядає рівним, в достатній мірі щільним, воно вкрите дрібними
грудками або легкою мульчею пожнивних залишків для недопущення ерозії ґрунту.
Нижній підповерхневий шар, куди ваша сівалка закладає насіння, повинен бути куди рівнішим,
пухкішим та рівномірнішим, ніж поверхневий шар. Разом з тим, слідкуйте за вологістю по всій
глибині посівного ложа.
Вам також необхідно отримати добре перемішаний ґрунт, в якому зберігається правильний
баланс води та повітря. Саме цього ви досягаєте за допомогою нового польового культиватора
Tiger-Mate ® 255 — агрегату для обробітку ґрунту, який готує ваші поля швидше та
ефективніше, ніж будь-яке інше ґрунтообробне обладнання, яким ви користувались досі.
ІДЕАЛЬНЕ ПОСІВНЕ ЛОЖЕ З ТРАКТОРОМ MAGNUM ТА ПОЛЬОВИМ КУЛЬТИВАТОРОМ
TIGER-MATE 255
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР CASE IH КОМПАНІЯ УКРФАРМІНГ!
Записатися на демо-тур можна за номером 0800214282
Відео огляд Весняний демо - тур MAGNUM 340 та TIGER-MATE 255

