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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Кажуть: скільки людей, стільки думок. Таким є глобальний закон людського соціуму. Дуже 
просто, банально? Можливо, але за цим законом стоять дві основні речі: перша – захват 
від індивідуальності кожної особистості, її культивування (як в позитивному, так і в 
негативному ключах). Тобто, неповторність досвіду, збігу обставин, ситуацій, впливів, 
характерів тощо виховують певну особистість, яка оригінальна в своїй діяльності. І це 
прекрасно. Прикро тільки, коли людина осліпляється своєю індивідуальністю, крім себе більше 
нікого не бачить, міряє всіх по собі, навіть не уявляючи, що може бути інакше. «Це мій погляд! 
А всі інші просто дурні». І тоді виникає друга глобальна річ – боротьба. «Я хочу, щоб ти думав 
так само, як я! І доб’юсь цього, чого це б не коштувало…». 

До чого я веду цю полеміку? А до того, що наша внутрішня різноманітність породжує велику 
різноманітність зовнішню. Особливо вона посилилася, коли принципово змінився ментальний 
контекст людства: з’явився Інтернет, й інформаційне поле настільки збільшилося, що 
тепер постало питання не як здобути інформацію (так було раніше), а як позбутися 
зайвої, як знайти ефективні методи її диференціації. Взагалі відношення до інформації як 
такої модифікувалося. Тож, візьмемо нашу улюблену аграрну галузь. Безліч різних підходів, 
технологій, кожна з яких має переконливе наукове підґрунтя. Кожна велика компанія має по 
декілька патентів, будь-то техніка, ЗЗР чи насіння. Ура, шановні аграрії! Вам нарешті є з 
чого обирати! Головне не заплутатись. А метод для цього є універсальний – спочатку добре 
подумати своєю головою, потім подивитись на досвід інших, а потім вже і через свій досвід 
перевіряти. Або можна бути першопрохідцем та, ризикуючи, пробувати новеньке на свій зуб 
одразу. Але «виробники під відкритим небом», як ніхто, знають: ризик є завжди: навіть коли 
на полі в сусіда певна стратегія реалізувалась чудово, не факт що і у вас, дорогий фермер, все 
буде також чудово. І навпаки. От і виходять потім суцільні унікальності.

Найближчий великий «ярмарок аграрних рішень» – виставка «Зернові технології» в Києві. 
Є попит, є пропозиція. Не вистачало, хотіли більше всього – і тепер є. Багато людей 
працюють над цим, вкладають десятки тисяч годин, щоб було з чого обирати, і якісне. 
Працюємо і ми, висвітлюючи весь спектр підходів, не втручаючись в оцінку. Наше видання 
є правильним дзеркалом аграрного сектору України. Ми прагнемо того, щоб було якомога 
менше спотворень реальності. А якщо реалії змушують нас сказати щось м’якше, ніж воно є 
насправді, то ми впевнені, що ви, шановні читачі, вмієте читати між рядків…
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Сільськогосподарські підприємства ТОВ «Веда плюс», що в с. Галущинці Підволочиського ра-
йону та АПФ «Калина», що в с. Киданці Збаразького району Тернопільської області, невеликі у по-
рівнянні із сусідніми, проте вони мають одну особливість. Тут використовують тільки нульовий об-
робіток ґрунту. До речі, no-till технологію тут впровадили першими на Тернопіллі ще 8 років тому. 
Загальна площа оброблюваних земель – 2 400 га, на яких вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, 
соняшник та сою. 

Ці господарства входять до складу міжнародної компа-
нії «Агромир», що займається впровадженням та розвит-
ком no-till технології на території України, Росії, Молдови 
та Казахстану. ТОВ «Веда плюс» та АПФ «Калина» керує 
молодий 36-річний аграрій Сергій Петрович Швець, який 
наразі пише кандидатську дисертацію, досліджуючи no-
till технологію. Завдяки так званому нульовому обробітку 
ґрунту вдалося мінімізувати затрати на паливно-мастильні 
матеріали, не потрібно багато техніки та людської праці. 
До того ж врожаї нічим не гірші від господарств-сусідів, які 
користуються традиційною технологією обробітку землі.

Про переваги no-till технології, а також про досягнення 
та перспективи ТОВ «Веда плюс» і АПФ «Калина» моя 
розмова з директором Швець Сергієм Петровичем. 

– З чого Ви розпочали свій трудовий шлях, і як стали 
керівником двох агропідприємств?

– Після того, як закінчив Кам’янець-Подільську аграрну 
технічну академію, я пішов працювати головним агро-
номом у с. Байківці Тернопільського району. Згодом був 
виконавчим директором ПП «Онікс» у с. Козівці Терно-
пільського району. Через два роки повернувся у Байківці 
на посаду агронома у ТОВ «Вікторія». Починаючи з 2008 
року, я очолив ТОВ «Веда плюс», що в с. Галущинці Під-
волочиського району, а з 2010 р. став директором АПФ 
«Калина», що в с. Киданці Збаразького району. 

– Скільки землі маєте в обробітку, і які культури виро-
щуєте?

– Наразі земельні угіддя маємо у Підволочиському, 
Збаразькому й Тернопільському районах. У Галущинцях 
– 1200 га, в Киданцях – 1000 га, у Чернелові-Руському та 
Жовтневому – 200 га. Вирощуємо озиму пшеницю і ячмінь, 
ярий ячмінь, кукурудзу, соняшник, сою. Три роки тому 
сіяли ще й ріпак, але останнім часом відмовилися від виро-
щування цієї культури. Натомість більше площі відводимо 
під соняшник.

– Ви застосовуєте нульовий обробіток ґрунту. В чому 
його переваги?

– No-till технологія привабила мене своєю енергозбері-
гаючою складовою. Дизпаливо економиться тоннами. Тех-
ніка широкозахватна, тому не потрібно великої кількості 
кваліфікованих спеціалістів. Найголовніше, що дає ця тех-

нологія – це зберігання вологи та можливість вплинути на 
врожай. Крім того при нульовому обробітку збільшується 
родючий шар ґрунту. Цю технологію свого часу започатку-
вали ще у Кам’янець-Подільській губернії. Тоді в нас вона 
не прижилася, а зараз, у зв’язку з високими цінами на 
пальне та мінеральні добрива, про неї знову згадали. На 
мою думку, саме за no-till технологією майбутнє.

– Чи допомагає ця технологія боротися з посухою та 
проблемою зникнення води?

– При традиційному обробітку землі волога випарову-
ється швидше, бо нема решток, ґрунт залишається відкри-
тим. У мене він затінений, тому волога не випаровується. 
Минуле літо було досить спекотним і посушливим. У моїх 
сусідів-аграріїв, що обробляють землю традиційним спо-
собом, вона розтріскувалася, а в мене такої проблеми не 
було, бо під рослинними рештками постійно зберігалася 
волога. Тому ще раз хочу наголосити, що no-till – це техно-
логія майбутнього. 

«ЗА NO-TILL ТЕХНОЛОГІЄЮ – 
МАЙБУТНЄ»
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Щодо зникнення води, то всі без винятку стикнулися з 
проблемою пересихання ставків та криниць. На потреби 
наших господарств ми беремо воду із трьох водонапірних 
башт. Цього року плануємо зробити ще одну свердловину 
для населення та власних потреб. 

– Які дослідження проводите, пишучи свою кандидат-
ську дисертацію?

– Вперше з нульовою технологією обробітку ґрунту я 
ознайомився в голландців, які працювали на Тернопіль-
щині. Саме вони дали мені першу спеціальну сівалку, яку 
застосовують при no-till технології. Тоді при культурі-попе-
реднику гречці я зібрав непоганий урожай пшениці – 37 
центнерів з гектара. В ті часи навіть за традиційною тех-
нологією таких результатів ніхто не досягав. Тоді я поїхав 
в університет, поговорив із викладачами і сказав, що хочу 
займатися no-till технологією та писати дисертацію на цю 
тему. Мене пітримали. Тепер я роблю багато фотографій з 
поля, проводжу щоденні досліждення, а саме: захист рос-
лин від шкідників і хвороб та внесення різних кількостей 
мінеральних добрив на території своїх господарств.

– Як no-till технологія вплинула на врожайність?
– Ми збираємо врожаї нічим не гірші від сусідів. Має-

мо 6,5-7 тонн пшениці з гектара, 6 тонн ячменю, 8-9 тонн 
кукурудзи, сої збираємо від 2, 5 до 3 тонн. Цього року ми 
отримали рекордний урожай соняшника – 32 центнера з 
гектара.

– Не секрет, що високі врожаї залежать від якісного по-
сівного матеріалу. Де берете насіння?

– По насінню кукурудзи співпрацюємо лише з компа-
нією «Піонер», насіння соняшника нам постачає фірма 
«Монсанто», сою вирощуємо самі.

– Де зберігаєте зерно?
– Зерно зберігаємо в рукавах. На Тернопільщині ми, 

напевно, першими почали зберігати зерно таким чином. У 
Галущинцях маємо свою сушку. Відтак, після просушуван-
ня збіжжя насипаємо в мішки і вивозимо в поле, де стави-
мо його у рукави. В один такий рукав вміщається від 190 
до 200 тонн. Зберігається нормально без великих затрат. 
Я сказав би, навіть краще, ніж на складі. Головне вчасно 
проводити боротьбу з гризунами, щоб не пошкоджували 
мішків. Якщо з 200 тонн втрачаємо 100 кг зерна, то це не є 
стуттєві збитки.

– Зараз зима, але дбайливі господарі готуються до 
весняно-польових робіт. А які роботи тривають у Ваших 
господарствах?

– В нас поля вже повністю готові до весни. Наразі 
чекаємо кінця лютого, коли будемо розкидати селітру по 
мерзло-талому ґрунті. Справа в тому, що в нас ще зали-
шилась стерня, а для того, щоб всі рештки культур-попе-
редників розклалися, треба розкинути добрива. 

– Застосовуєте лише хімічні добрива?
– Так. Поки що нема доцільності переходити на орга-

нічні. Наш ґрунт має належну структуру, про що свідчить 
наявність дощових черв’яків. Два роки тому до нас на семі-
нар приїжджали бразильці. Один з них взяв лопату і пішов 
у поле, шукаючи дощових черв’яків. Він був шокований від 
того, що їх так багато. 

– Що маєте у технічному парку?
– Ми нещодавно оновили свій технічний парк. За два 

останніх роки придбали два нових комбайни Саse IN 8120 
та John Deere 9880. Маємо трактори Case IH PUMA 210, 

John Deere 8400, три Т-150 та МТЗ. Це вся наша техніка. Її 
достатньо для нульового обробітку ґрунту. Менше техніки, 
менше працівників.

– Сергію Петровичу, розкажіть детальніше про свій 
колектив.

У мене на 2400 га землі працює 40 чоловік. У штаті 
господарств –11 механізаторів, 2 бухгалтера, 2 агроно-
ма, головний інженер, бригадир, заправщик, вагар. Мій 
заступник і головний агроном Коваль Іван Васильович 
попередньо працював на керівних посадах у Галущинцях. 
Механізатори – молоді та енергійні хлопці, які ставляться 
до техніки дуже відповідально, доглядають її належним 
чином. 

Свою команду я підбирав три роки. Зараз вона ви-
різняється надійністю. Оскільки мене обрали депутатом 
обласної ради і я займаю посаду голови бюджетної комісії, 
тому з колективом господарств працюємо в телефонному 
режимі. 

– Чи плануєте займатися тваринництвом?
– Поки що ні. Хоч була в нас розмова з генеральним ди-

ректором компанії «Агромир» Андрієм Ігнатовичем Твер-
дохлібом щодо відновлення тваринницького комплексу у с. 
Киданці на Збаражчині, проте, зважаючи на скрутні часи, 
цю ідею відклали.

– Останнім часом стає модно займатися садівництвом. 
Чи думали Ви про це?

– Я сам родом із Хмельниччини, яка славиться своїми 
садами. Думаю, що сад – то одна з перспектив госпо-
дарств, якими я керую. Поки що це моя мрія.

– Минулого року Вас обрали депутатом Тернопільської 
обласної ради. Які завдання Ви поставили перед собою?

– Депутатом я став вперше. Моє першочергове завдан-
ня – відстоювати інтереси аграріїв і селян, щоб про нас не 
забували. Люди дуже зневірилися. Вважаю, що треба, щоб 
до влади приходили молоді політики, віком від 30 до 50 ро-
ків. Їм треба давати дорогу, бо вони по-іншому дивляться 
на світ, за ними наше майбутнє. 

– Поділіться, будь ласка, секретом Вашого успіху.
– В першу чергу, це бажання працювати. Особисто я 

роботи не боюся, бо виріс в селі і з дитинства знаю, що це 
таке. Моя мама була агрономом у колгоспі, згодом викла-
дала в училищі, батько працював механізатором. Вдома 
в нас була господарка, сад. Мені з дитинства прищепили 
любов до землі та хліборобської праці. Я пішов маминою 
стежкою, обравши професію агронома.

– Чи хотіли б Ви, щоб Вашу справу продовжили Ваші 
діти?

– Хотів би. У мене 12-річна донечка і 6-річний син. Він 
охоче їде разом зі мною на роботу, його цікавлять тракто-
ри, комбайни, проте він ще замалий, щоб визначитися з 
майбутньою професією, а як виросте – побачимо, чи захо-
че він продовжити мою справу.

Леся Заморська





«ЦАРИЦЯ ПОЛІВ»: ОСОБЛИВОСТІ 
ПІДБОРУ ГІБРИДІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Кукурудза – одна найважливіших  сільсько-
господарських культур у світі. В основному її 
вирощують на зерно і для виробництва кормів, 
також за останнє десятиліття різко збільшилась 
її частка у виробництві біопалива. Кукурудза 
належить до найпоширеніших культур у світо-
вому землеробстві. Серед вирощуваних культур 
вона стоїть на першому місці з валового збору 
зерна(понад 950 млн. т) і на другому за посівни-
ми площами (орієнтовно 177 млн. га), поступаю-
чись лише пшениці.

Виробництво зерна в Україні є основою сільськогоспо-
дарського виробництва і стратегічною галуззю для дер-
жави. Завдяки вигідному географічному розташуванню, 
сприятливим природно-кліматичним умовам в нашій країні 
існують об’єктивні передумови для успішного вирощування 
кукурудзи, а створення і впровадження у виробництво нових 
її гібридів, адаптованих до умов кожної ґрунтово-кліматичної 
зони, є одним із найважливіших шляхів підвищення урожай-
ності та покращення якості продукції цієї культури.

У 2015 р. в Україні було обмолочено 3,927 млн. га, а от 
урожайність була на рівні 56,1 ц/га із зальним виробництвом 
в країні 22,014 млн.т. Для порівняння, у 2014 р. було зібрано 
4,478 млн.га з урожайністю 59,0 ц/га та валовим збором 
26,434 млн. т, що на 16,7% більше за валовий збір кукурудзи 
у 2015 р.

Її сучасне народногосподарське значення, зокрема 
забезпечення надійного зернофуражного балансу, не має 
альтернативи. Ця культура великою мірою визначає не 
тільки економічний стан тваринництва, зернової галузі, але й 
стан сільського господарства в цілому. Ефективне господа-
рювання у вирощуванні високих та сталих врожаїв кукурудзи 
розпочинається із правильного вибору гібрида і технології 
вирощування, і звісно дотримання її.

У вирощуванні та використанні цієї культури вже існує без-
ліч налагоджених технологій та підходів, але, як і в будь-яко-
му масштабному явищі, є певні аспекти, які неоднозначно 
сприймаються в агрономічній практиці. Дуже часто ми схиль-
ні сприймати деякі речі як належне, не досліджуючи їх до 
кінця і глибоко не розуміючи, як вони влаштовані насправді. 
Тож, сьогодні я хочу присвятити статтю тому показнику, 
який завжди іде поряд  з кожним гібридом кукурудзи – ФАО. 
Як виявляється, не всі українські агрономи мають уяву про 
правильне урахування цього показника.

Тож, загальна інформація. Гібриди кукурудзи розрізняють 
за групами стиглості. Скоростиглість гібридів оцінюється 
таким показником як ФАО. Це умовний показник, який 
був прийнятий Продовольчою та сільськогосподарською 
організацією ФАО (FAO) – міжнародною організацією під 
патронатом ООН,  діяльність якої, якщо сказати коротко, 
спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності і 
голоду у світі шляхом сприяння розвитку сільського госпо-
дарства, поліпшенню харчування і вирішення проблеми 
продовольчої безпеки. Тож, весь світовий асортимент – на 
основі найвідоміших сортів та гібридів кукурудзи – умовно 
оцінений в балах від 100 до 900. Це певні стандарти, від яких 
вже розраховують ФАО «нестандартних» гібридів. 

Не дивлячись на те, що ці стандарти є універсальними, 
обов›язковим є врахування теріторіального контексту. 
Наприклад, вирощувати кукурудзу можна практично на всій 
території України, однак слід пам’ятати, що Україна має 
кілька природно–кліматичних зон, які істотно відрізняються 
між собою і для яких потрібно підібрати гібриди, здатні рости 
в конкретних умовах. Навіть в умовах одного господарства 
поля відрізняються між собою родючістю ґрунтів, попере-
дниками, вологозабезпеченістю, експозицією. Тому слід 
використовувати кілька гібридів з різними характеристика-
ми: ФАО, типом зерна, чутливістю до добрив, стійкістю до 
хвороб, густоти стояння тощо.

В Україні нараховується 5 груп стиглості кукурудзи: ран-
ньостигла (ФАО до 199), середньорання (ФАО – 200-299), 
середньостигла (ФАО – 300-399), середньопізня (ФАО 
– 400-499) та пізньостигла (ФАО більше 500). Ці одиниці 
ФАО відповідають значенням середніх температур – від 
моменту посіву до досягнення повної стиглості та дням 
вегетації. 

Співвідношення показників ФАО до кількості теплових 
одиниць та кількості днів до досягнення повної стиглості

№

Досягнення 

повної стиглості, 

днів

ФАО

Кількість 

теплових 

одиниць

Група стиглості

1.
80-105

110-149 2100
ранньостигла

2. 149-199 2300

3.
106-120

200-249 2500
середньорання

4. 250-299 2600

5.
121-130

300-349 2700
середньостигла

6. 350-399 2800

7.
131-140

400-449 2900
середньопізня

8. 450-499 3200

9.
141-150

500-549 3400
пізньостигла

10. 550-599 3500

Для визначення теплозабезпеченості сільськогосподар-
ських культур найчастіше використовують суми середньо-
добових ефективних температур (більше 10). В Україні вони 
варіюють: 1800-2300 на Поліссі, 2300-2900 у Лісостепу та 
2900-3500 у Степу.

Також при виборі гібриду слід враховувати і можливості 
господарства забезпечити необхідну технологію (живлення, 
ЗЗР, агротехніку), оскільки навіть найновіший і найбільш 
урожайний гібрид не реалізує і половини свого потенціа-
лу, якщо не буде забезпечено сприятливих умов для його 
росту та розвитку. Адже новітні високопродуктивні гібриди 
потребують інтенсивного господарювання та ситемного 
планування. 

Враховуючи погодньо-кліматичні умови, які складають-
ся у нашій країні останніми роками та ведуть до різкого 
зменшення опадів, відвищення температури навколишньо-
го середовища, збільшення сонячної активності та зміни 
клімату загалом (винятком є хіба що 2014 р.)., сільгосп-
виробникам слід звернути особливу увагу не тільки на 
урожайність, групу стиглості, технологічність та інтенсив-
ність гібридів, а також на посухостійкість (НК Джитаго, 
СИ Енігма, СИ Ондіна, СИ Аріосо), стійкість до сажкових 
і листових хвороб, холодостійкість (СИ Тіптоп, НК Кулер, 
СИ Топмен).

Тетяна Бєлінська,  
Станіслав Горпинюк,  

технічний експерт Західного бізнес-регіону компанії «Сингента»
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Семен Свиридонович 
Антонець, Герой України, 
Герой Соціалістичної 
Праці, почесний 
академік, член Президії 
Національної академії 
аграрних наук України, 
дійсний член Української 
екологічної академії 
наук, почесний професор 
Полтавської державної 
аграрної академії, 
заслужений працівник 
сільського господарства 
України.

СЕМЕН СВИРИДОНОВИЧ АНТОНЕЦЬ – 
ПРАЦЯ У ЗЛАГОДІ З ПРИРОДОЮ

Про Семена Свиридоновича Антонця було сказано вже багато слів, 
що пройняті великим здивуванням, захопленням, цікавістю та голов-
не – повагою. Фермери, науковці, дослідники, політики, журналісти 
з багатьох країн  – взагалі всі, хто є небайдужим до хліборобства та 
розуміє його глобальне значення в житті кожного жителя Землі – вида-
вали в світ безліч значних промов, статей, ряд переконливих книжок, 
в яких розповідається про чудеса аграрної практики, життєві пригоди 
та мудрі відкриття видатного діяча, і на перший погляд здається, що 
стільки всього зробити та пережити одна людина не здатна. Насправ-
ді, мало хто має рішучість чесно зазирнути у безодню свого потенціалу 
та використати його на благо людей. Але найголовніше, що Семен Сви-
ридонович сам твердо сказав своє невмируще Слово. І за ним послід-
кувало живе Діло, про яке наразі розповідатиму, вносячи свою лепту 
в життєвий літопис зірки світового аграрного виробництва. І нехай 
він виглядатиме як хвалебна ода – це цілком і повністю виправдано 
добрими справами героя цієї публікації.

Тож, для тих, хто не в курсі, коротко й 
одразу: Семен Свиридонович Антонець 
є аграрієм, який на полях свого госпо-
дарства вже майже 40 років не вносить 
абсолютно ніяких засобів захисту 
рослин, мінеральних добрив та викори-
стовує тільки безвідвальний обробіток 
ґрунту. Вже більше 30 років триває «па-
ломництво» зі всього світу на Полтав-
щину, в с. Куйбишеве, що у Шишацькому 
районі, на підприємство «Агроекологія», 
засновником якого є Семен Свиридоно-
вич. Тисячі делегацій з Німеччини, Бель-
гії, Польщі, Франції, Голландії, Швейцарії, 
Данії, США, Канади, Японії та інших країн 
відвідували господарство, розглядали, 
досліджували поля та ферму – це ціла 
епопея всеукраїнських та міжнарод-
них конференцій, семінарів, гарячих 
дискусій, сумнівів, наочних переко-
нань та переломів у погляди на реалії 
агровиробництва. Семен Свиридонович 
відкрито ділився та продовжує ділитись 
своїми безцінними надбаннями в 
органічному землеробстві, бо прагне, 
щоб ним займались усі аграрії України. 
Неодноразово відвідували підприєм-
ство й відомі політичні особистості. 
Бачили, захоплювались, нагороджували, 
але ж від цього, на жаль, влада так і не 
створила дієву концепцію стимулюван-
ня органічного землеробства… 

Семен Свиридонович пояснює суть 
ситуації (уривок з моєї з ним живої 
розмови): 

«Органічне землеробство зазвичай 
сприймають як просто відсутність у ви-
робництві аграрної продукції синтетич-
них хімічних препаратів та добрив. Але 
давайте будемо міркувати інакше. У нас 
вже багато років відбувається боротьба 
за велику самостійну державу Україну, 
яку має населяти щасливий та вільний 
народ. А що людині для нормального 
життя потрібно в першу чергу? Харчі, 
житло та фізична безпека. І якщо вдума-
тись, то одним з аспектів цієї безпеки є 
саме здорова їжа. Тут і там лунають роз-
мови про поширення безпечних про-

дуктів харчування та зведення нанівець 
небезпечних, але насправді цих розмов 
не має бути, бо небезпечних продуктів 
взагалі не повинно бути. Найбільше 
душа болить за дітей, яких ми за 25 
років незалежності так і не забезпечили 
здоровим збалансованим харчуванням. 
А справа в тому, що в нашій державній 
політиці є велике прорахування – на 

перше місце ставиться не людина, 
не свобода її, а гроші, які за рахунок 
блага людей і заробляються.  І таке саме 
здебільшого ставлення і до землі – ніби 
вона не мати наша, природа, а рабиня. 
Але ж природа живе за своїми законами 
– водночас благородними та жорстки-
ми, такими, якими створив їх Бог. І коли 
починаєш працювати в гармонії за цими 
законами, то згодом глибоко розумієш 
їх красу, доцільність, досконалість та 
й сам проймаєшся гармонією. З цього 
починається органічне землеробство».

На початку 70-х років колгосп ім. 
Орджонікідзе, головою якого був Анто-
нець, вже брав участь в експерименті із 
запровадження безплужного обробітку 
ґрунту, ініціатором якого на Полтавщи-
ни виступав Федір Моргун – визнаний 
український вчений та аграрій, який 
активно виступав за ґрунтозахисні 
принципи роботи на землі. «Безвідвал-
ка вселяє в землероба упевненість у 
врожаї, бо земля краще захищена від 
усіляких негараздів. При цій системі не-
має безглуздої «боротьби» з природою, 
з’являється можливість вести землероб-
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ство у злагоді з нею… Це не спрощений 
обробіток ґрунту, а вищий пілотаж 
агрономічної майстерності» - так ще у 
80-ті писав Семен Свиридонович у стат-
ті «Тернисті шляхи безвідвалки», і відтоді 
не змінив своєму погляду. 

У 1978 році відбувся революційний 
момент: коли політика інтенсифікації 
сільського господарства у Радянсь-
кому союзі як раз набирала великі 
оберти, полтавський аграрій повністю 
відмовився від застосування ЗЗР на 
своїх полях. Він побачив, що у праців-
ників, які безпосередньо контактують 
з хімією, почали з’являтись хвороби, і 
це глибоко вразило аграрія. Це був не 
дуст, ні. Це були не настільки доскона-
ла хімія та технології роботи з нею, як 
сьогодні. Але суть проблеми від цього 
не змінюється – при правильному зем-
леробстві бур’яни, хвороби та шкідники 
рослин не будуть докучати, так навіщо 
отруювати землю? Антонцю не вірили, 
його лякали. Але бездоганні результати 
згодом руйнували всі сумніви.

Тож, викладаю деякі основи системи 
органічного землеробства, які засто-
совуються в «Агроекології». Перше – 
відмова від оранки, що зупиняє ерозію 
ґрунтів, зберігає їхню родючість, сприяє 
накопиченню вологи. Друге – повна 
відмова від застосування хімічних 
препаратів та мінеральних добрив. 
Третє – досконала сівозміна. Семен Сви-
ридонович  притримується творчого 
підходу до неї: чергування культур із 
врахуванням біологічних особливостей 
культур та перспектив вдосконалення 
ґрунту і при цьому – робота в гармонії 
з природними законами. Слід зазначи-
ти, що багато прийомів у «співпраці з 
землею» удосконалені та розроблені на 
господарстві Антонця – ПП «Агроеколо-
гія» має 26 патентів! 

Вагомим чинником органічного 
землеробства є насичення сівозмін ба-
гаторічними травами, які забезпечують 
достатню кількість кормів для тварин-
ництва, є ґрунтозахисним та ґрунтотвор-
ним чинником і добрим попередником 
для пшениці. На підприємстві в якості 
сидератів використовуються багаторічні 
та однорічні бобові, злакові та хре-
стоцвіті культури: еспарцет, люцерна, 
вика яра, жито озиме, гірчиця біла, 
редька олійна, суріпиця, також в якості 
сидерата широко застосовують гречку. 
Сидерати приробляють у фазі бутоні-
зації дисковими боронами у два сліди. 
Окрім цього, у ПП «Агроекологія» мак-
симально повно використовують інші 
органічні добрива: перегній, нетоварну 
частину врожаю (солома зернових 
і зернобобових, подрібнена стебла 
соняшнику, кукурудзи та ін.). Семен Сви-
ридонович вважає, що тваринництво і 
рослинництво не можуть повноцінно 
функціонувати одне без одного. Так, на 
поля господарства щорічно вноситься 
70 тис. т гною. Він не просто розкидаєть-
ся одразу з ферми на поля, а спочатку 
складується та зберігається в польових 
буртах не менше року поблизу полів, де 
планується його внесення. Періодично 

гній перегортається, що збагачує його 
киснем. Один з показників доброго ста-
ну землі на підприємстві – на окремих 
його полях заселеність ґрунту дощо-
вими черв’яками досягає 30-35 особин 
на 1 м²! 

Після скошування хлібів ґрунт 
відкривається сонцю, пересихає його 
верхній шар та гине біота. Щоб звести 
до мінімуму ці негативні процеси, в ПП 
«Агроекологія» комбайном проводять 
неглибоке дискування стерні. На злу-
щеній стерні активно проростатимуть 
бур’яни та падалиця. Поживні речови-
ни зафіксуються рослинами, біотою. 
Часом говорять, що на полях, вкритих 
рослинами падалиці та бур’янів, роз-
множуються шкідники. Але практика 
показує, що там, де було багато зеленої 
рослинності, наступного року шкідники 
не завдадуть лиха основній культурі. В 
природі між всіма живими організмами 
є гармонійні відносини, аграрію треба 
лише правильно, тонко втрутитися в 
цей процес, не порушуючи його. Необ-
хідно знати біологію бур’янів та домог-
тися того, щоб культури опереджали їх 
у своєму розвитку. Ще багато цікавих 
моментів в системі органічного земле-
робства С.С. Антонця можна розповісти, 
але краще приїжджайте до нього самі та 
подивіться навіч на результати чистого 
землетворення, послухайте живі пора-
ди спеціалістів ПП «Агроекологія».

Семене Свиридоновичу, як сучас-
ному аграрію, який знаходиться у 
колії внесення ЗЗР та міндобрив, 
практично перейти на Вашу техно-
логію?

Треба спочатку усвідомити свій вибір. 
Вживатимемо ми хліб з залишками 
розкладу пестицидів чи чистий хліб? 
Питимемо отруєне чи чисте молоко? 
Їстимемо м’ясо, яке вирощене на стиму-
ляторах росту чи нормальне, природне? 
Коли ми усвідомимо, що дійсно хочемо 
вживати чисті, здорові продукти, тоді 
постане питання: як же їх отримати? Че-
рез органічне землеробство. І необхідно 
досконало вивчити всі закони природи, 
щоб по-справжньому ним займатися. 
А далі, якщо вибір в цей бік зроблений, 
треба спочатку очистити землю від 

залишків пестицидів. Це відбувається за 
3-5 років. Посіяли ячмінь з еспарцетом 
або люцерною. Ячмінь на зерно зібрали, 
залишилась стерня. Далі на полі 2-3 
роки росте чистий еспарцет. І тільки на 
4-й рік там вже можна висівати якусь 
культуру (наприклад, озиму пшеницю) 
та отримати екологічно чистий продукт. 
Слід мати на увазі, що врожайність 
одразу після повної відміни міндобрив 
скоріш за все знизиться – доти земля на 
набуде достатню кількість власних по-
живних речовин. Треба мати терпіння та 
знов-таки усвідомлювати: хочу я грошей 
побільше заробити чи землю зберегти? 
Ми, наприклад, не женемося за 100 ц/
га. 60-70 ц на круг є прибутковими, але 
головне, що пшениця у нас вся першого 
класу, високої пекарської якості. Деякі 
її партії ідуть в Європу по 300 євро за 
тонну. І такою пшеницею та й іншими 
чистими культурами цілком може бути 
забезпечений весь український народ! 
Давайте ті культури, які обробляються 
хімікатами, вирощувати на окремих зо-
нах на експорт або на технічні потреби, 
бо їсти їх – це гріх.

Сам Семен Свиридонович під-
креслює, що ПП «Агроекологія» - це 



перш за все молочне господарство, 
воно складає 80% прибутку. Мають 
2000 молочного поголів’я. Нема чого 
і казати, що молоко від корів еколо-
гічно чисте. Принципу «перше за все 
культура харчування, а не показники» 
притримуються і в цьому напрямку 
виробництва.  Наразі молоко зб-
увається здебільшого у компанію 
«ВімБільДан», яким належить бренд 
дитячого харчування «Агуша». Так от – 
більше 50% молока «Агуша» - від корів 
«Агроекології».

Семен Свиридонович Антонець 
– це людина, яка по натурі є новато-
ром, ефективним  організатором та 
соціальним діячем, яка вміє мислити 
глобально та усвідомлювати контекст 
реального стану життя українського та 
світового суспільства. Через це він вва-
жає важливим творити та підтримувати 
зв’язки між людьми, бути відкритим у 
своїй діяльності, створювати платфор-
ми для обговорення проблем сучасної 
аграрної галузі, присвячення всіх 
зацікавлених в органічне землероб-
ство – одразу з можливістю побачити 
наочний приклад в полях. Тож, в селі 
роками пустувала будівля – колись за 
радянських часів була побудована, але 
потреби вже в ній не було, стояла собі 
порожня та руйнувалась від часу. І Се-
мен Свиридинович зробив з неї «Агро-
екологічний науковий комплекс», в 
якому регулярно проводяться зустрічі, 
семінари, конференції для науковців, 
аграріїв, студентів з України та інших 

країн. У двоповерховому сучасному 
комплексі є все необхідне обладнання 
для проведення виступів, показу філь-
мів, є кімнати для переговорів, кімнати 
для відпочинку та проживання – для 
декількох десятків людей. За ство-
рення такого комплексу власника ПП 
«Агроекологія» варто вшанувати, і це 
тільки один з багатьох його соціальних 
проектів – я не розповідаю детальніше 
про відродження дачі письменника В. 
Короленка, що в с. Хатки, будування 
церков та храмів, ремонт шкіл, доріг 
і т.д. 

Нехай ця стаття принесе користь 
всім аграріям, які її прочитають. За-
вершу заміткою про документальний 
фільм відомого у всьому світі французь-
кого режисера Колін Серро «Локальні 
підходи до глобальної шкоди» - за 
участю С.С. Антонця (у його господар-
стві), в якому демонструється, що жити 
у злагоді з родючою землею можливо 
через прості, універсальні рішення, які 
допоможуть перемогти соціальну та 
екологічну кризу. І діяльність С.С. Антон-
ця – тому доказ.

Тетяна Бєлінська 
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При поновлені весняної вегетації слід забезпечити допомогу ози-
мим рослинам в інтенсивному відростані вторинної кореневої системи 
та забезпечення їх поживними речовинами. Для цього використову-
ють підживлення «по Бузницькому», РУМИ, бакові суміші з стимулято-
рів, мікроелементів та НАНо добрив. Як показують досліди та практи-
ка живлення  рослин по листу системними добривами, в перші дні при 
поновлені вегетації більш ефективне, так як азот усвоюється через 
лист за 2-3 години, в перші ж 3-4 дні лист темніє, збільшується товщина 
стебла, ширина, соковитість та пластичність листа, товщина та довжи-
на коренів, в порівняні з першим, де освоєння азоту затримується на 
7-10 днів,  а лист остається напівсухим. 

Для живлення по листу ефективною 
є бакова суміш з добрива Мочевин-К1 
в нормі 0,5-1л/га з водним розчином 
карбаміду 7 кг/га, або КАСом 10 л/га. 
Якщо на листах після зимівлі є залишки 
хвороб, то до цієї суміші слід додати 
Триходермін БТ в нормі 2 л/га.

Слід звернути особливу увагу на те, 
що мікродобрива та стимулятори по-
винні бути системними та не визивати 
явище «тропізму», тобто відставання 
розвитку кореневої системи від біо-
маси, що на богарі може призвести до 
значного зниження врожаю.

Агрохімікати (добрива) та біопре-
парати повинні бути зареєстровані в 
«Переліку дозволених агрохімікатів 
для використання на Україні»,або мати 
посвідчення (фото1). В зв’язку з зрос-
танням експорту с/х продукції можливо 
посилення контролю за виконанням 
Закону України «Про агрохімікати та пе-
стициди», по якому отриманий врожай 
з незареєстрованими (не дозволеними) 
агрохімікатами не може бути вико-
ристаним.

Поки ще є час, слід перевірити як сти-
мулятори так і НАНо добрива на систем-
ність та корнеутворення. Для цього слід 
в чашках «Петрі», або на тарілочках по-
критих салфетками, проростити насіння 
різних культур обприскане (не замоче-
не) 1%-ним розчином, в порівнянні з 
контролем  не обприсканим.

Через 10-12 днів можна вже побачити 
результат, як це показано на фото 2.

Додаткову силу в розвитку рослин 
та забезпеченні гарантованого врожаю 
додасть добриво-«Мочевин-К2».

Чудо препарат: якщо додати його 
при хімпрополці  зернових в нормі: 
ячмінь-0,5л/га, пшениця-0,5-1л/га,або в 
фазі трубкування – всі стебла в кущі та 
колоски підтягнуться до рівня сильного, 
значно покращить якість зерна, на бо-
гарі врятує від запалу, зменшить винос 
вологи з ґрунту рослинами вдвічі, по-
кращить грунт в ризосфері.

Інструкцію по використанню та 
польові результати можна побачити 
в інтернеті. Для цього слід набрати в 
Google: «Лідер України»-База сільхоз 
підприємств 2015-Херсонська обл.- Ко-
мерційна інформація- Добриво Моче-
вин-К, а також відео.

Замовляти добрива класу Моче-
вин-К слід SMS повідомленням на тел.: 
(050) 492-26-88, (067) 605-60-36,
або по email: kap2013@ukr.net  

Заст. Директора НВО
«Агронауковець», ксн Капелюш О.І.

Фото 2

Фото 1
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РЕКОРД, ІСТОРІЯ УСПІХУ ТА 
ПАРТНЕР ЗІ СВІТОВИМ ІМЕНЕМ!
ГОРОХ — СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА, АБО ХТО ЗУМІЄ ОТРИМАТИ 
БІЛЬШИЙ УРОЖАЙ ЗА ТОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ»

Лідер сільськогосподарського ринку України ТзОВ «Бучачагрохлібпром» — 
підприємство, яке не треба особливо представляти. Господарство орендує близько 
25 тис. га землі у трьох районах Тернопільської області, де вирощує зернові, олійні і 
технічні культури. Крім того, «Бучачагрохлібпром» має статус насіннєвого господарства, 
активно розвиває тваринницьку галузь, садівництво, має комбінат хлібопродуктів і 
власний елеватор загальною потужністю 100 тис. тонн зерна.

Один із чільних напрямків діяльності господарства 
— це, безперечно, рослинництво. Тут повністю 
дотримуються науково обґрунтованої сівозміни: 
вирощують озимі пшеницю, ріпак і ячмінь, кукурудзу, 
соняшник, горох, а ще яру пшеницю і ячмінь. Усе це 
позитивно впливає на урожайність, судіть самі: пшениця 
цього року вродила по 82–113 ц/га, кукурудза на площі 
5,5 тис. га у середньому дала 9,5 т/га при базовій 
вологості (14 %), соняшник — 34–46 ц/га (і це зважаючи, 
що Західна Україна не зовсім «соняшниковий» регіон). 
Високою урожайністю місцеві агрономи завдячують не 
тільки якісному насіннєвому матеріалу, а насамперед 
системі захисту рослин, яка в господарстві на 52 % 
складається з препаратів компанії «Сингента».

Крім досягнення високих і стабільних 
урожаїв сільськогосподарських культур, ТОВ 
«Бучачагрохлібпромі» ставить собі за мету 
інтенсифікувати технології вирощування і чітко їх 
дотримуватися: і загалом у господарстві, і на кожному 
конкретному полі. Саме тому господарство отримує 
рекордні врожаї.

Технологією одного такого рекорду, а саме 
гороху, господарство вирішило поділитися з усіма 
сільгоспвиробниками України.

У 2015 році господарство вирощувало горох сорту 
Готівський на площі 529 га й отримало середню 
урожайність 64 ц/га (найкращі площі — 71 ц/га) із 
масою 1000 насінин 335–340 г.

Технологія вирощування така:
• попередником під горох була озима пшениця;
• обробіток ґрунту — оранка на глибину 27–30 см, 

культивація на 12–14 см і передпосівна культивація 
на 6–8 см;

• удобрення — сульфат кальцію 200 кг/га і під 
передпосівну культивацію карбамід 100 кг/га;

• протруйник — Максим® XL 035 FS, т.к.с. 1 л/т 

(пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, 
пероноспороз, аскохітоз):

- препарат системної і контактної дії для 
боротьби з ґрунтовими й насіннєвими інфекціями та 
хворобами сходів;

- зберігає оптимальну густоту здорових молодих 
рослин;

- відсутність негативної дії на посівні якості 
насіння навіть через рік після обробки;

- сучасна препаративна форма, яка надійно 
утримується на насінні;

- системна дія для знищення внутрішньої інфекції;
• посів – 21–25 березня 2015 року з нормою висіву 

1,2 млн насінин/га на глибину 3–4 см;
• ґрунтова схема захисту — Гезагард® 500 FW, к.с. 

2,5 л/га (однорічні дводольні і злакові бур’яни) + 
Дуал Голд® 960 ЕС, к.е. 1,3 л/га (однорічні злакові 
й окремі дводольні бур’яни):

- надзвичайно тривалий захисний період (6–8 
тижнів);

- ідеальні партнери в баковій суміші;
- найменш фітотоксичний до культури серед усієї 

групи хлорацетамідів;
- застосовується на багатьох культурах;

• знищення злакових бур’янів під час вегетації — 
Фюзілад Форте® 150 ЕС, к.е. 1,3–1,5 (2,0) л/га 
(однорічні і багаторічні злакові бур’яни):

- швидке проникнення й поширення в рослинах 
бур’янів;

- нефітотоксичний для дводольних культур;
- гнучке застосування (можна вносити в будь-якій 

фазі культури);
- посилена дія гербіцидів-партнерів при 

застосуванні в сумішах;
• знищення дводольних бур’янів у фазі 5–6 листків 

гороху (діюча речовина — бентазон, 480 г/л) з 
нормою 3,0 л/га;

• інсектицид — Енжіо® 247 SC, к.с. 0,18 л/га 
(горохова попелиця, горохова зернівка, горохова 
плодожерка):

- поєднання потужного нокдаун-ефекту з 
тривалим періодом захисту рослини зсередини;

- ефективний проти широкого спектра шкідників 
незалежно від погодних умов;

- зручний і безпечний у бакових сумішах;
- дві діючі речовини з різними механізмами дії 

унеможливлюють виникнення резистентності;
• фунгіцид — Амістар Екстра® 280 SC, к.с. 0,75 л/га 

(пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, 
аскохітоз):

- превентивна дія проти широкого спектра хвороб;
- забезпечує подовження вегетації рослини, що 

збільшує урожайність;
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- відмінна фотостабільність і тривалий період 
захисту;

• рН ґрунту — 5,5–5,8;
• ґрунти — сірі опідзолені;
• опади — з 01.03.2015 до 01.07.2015 випало 

160–170 мм, що на 24 % менше порівняно з 
середньобагаторічними даними.
Систему захисту рослин у господарстві намагаються 

вибудовувати, керуючись принципом «дій на 
випередження». Адже коли шкодочинний об’єкт 

уже проявив себе, з ним і боротися складніше, і 
треба застосовувати більші норми препаратів, 
а це зайві витрати і зниження урожайності, — 
стверджує директор з рослинництва Тарас 
Швець.

Крім високої якості препаратів 
«Сингента», у господарстві відзначають 

професіоналізм працівників компанії, зокрема 
менеджера Василя Романюка. Це дуже важливий 
показник, — кажуть аграрії. Ще відзначають велику 
роботу «Сингента» з захисту своїх прав, адже це 
дозволяє убезпечити сільгоспвиробника від підробок, 
додає йому впевненості у результаті.

Горпинюк Станіслав – 
регіональний технічний експерт (Захід) компанії «Сингента»

Голиняк Валерій (керівник регіонального підрозділу 
Захід) тел: 067-555-27-31
Дацків Іван (менеджер по роботі з ключовими 
клієнтами Захід) тел: 067-555-24-05
Романюк Василь (менеджер Чернівецька, 
Тернопільська обл.) тел: 067-555-27-38
Хавро Василь (менеджер Тернопільська обл.) 
тел: 067-555-27-39
Клімов Ігор (менеджер Хмельницька обл.) 
тел: 067-555-27-35
Шмига Руслан (менеджер Хмельницька об.) 
тел: 067-555-27-40
Лепський Сергій (менеджер Рівненська, Волинська 
обл.) тел: 067-555-27-36
Гадзало Андрій (менеджер Львівська обл.) 
тел: 067-555-27-30







Основні питання
Яка відмінність препаратів компанії Агрітема, від 

конкурентних продуктів?
Компанія Агрітема постачає  українським товарови-

робникам тільки найякіснішу продукцію від світових 
виробників, яка використовується на мільйонах гек-
тарів, в країнах, основних виробниках сої (Уругвай, 
Аргентина, Бразилія та інші).

Інокулянти Агрібактер®, РізоФікс®, мають у своє-
му складі два штами бактерій Bradyrhizobium elkanii 
(U 1301 та U 1302), адаптованих до підвищених тем-
ператур, що особливо важливо в останні роки в Укра-
їні, та мають різний розвиток і ефективність в часі. 
Перший штам заселяє центральний корінь і починає 
процес азотфіксації з фази примордіальних листків 
(12-14 день від сходів). Другий штам заселяє перифе-
рійні корені та має пролонгований термін азотфіксації 
аж до закінчення наливання бобів. Завдяки подовже-
ному терміну азотфіксації, рослина сої отримує більше 
азоту, відповідно, формує більший врожай.

БіоБуст Плюс® має у cвоєму складі, окрім азот-
фіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum, рістсти-
мулюючу, фосфоромобілізуючу Delftia acidovorans, яка 
до того ж виступає в ролі пробіотика коренів сої. Засе-
люючи кореневу систему, бактерія захищає корені від 
патогенних мікроорганізмів. Цей препарат особливо 
ефективний у регіонах з недостатнім зволоженням та 
на насіннєвих посівах.

Обробіток ґрунту під культивування сої
Під посіви сої в Україні переважно застосовують 

класичний обробіток ґрунту та поверхневий, як з 
оборотом пласта, так і без нього. Вибір технології 
перш за все залежить від ґрунтово-кліматичної 
зони (кількість опадів за вегетаційний період, 
механічний склад ґрунту), матеріально-технічної 
бази господарства, стану забур’яненості поля, 
попередника, особливостей сорту. Практикується 
також і нульова технологія вирощування цієї куль-
тури. Проте, варто зважати, що нульовий обробі-
ток ґрунту слід застосовувати на легких та добре 
окультурених ґрунтах з низьким ступенем забур’я-
нення. Будь-яка технологія повинна забезпечити 
максимальне вологозбереження, щільність ґрунту 
1,10-1,25 г/см3, знищення бур’янів (особливо коре-

непаросткових),  рівну поверхню поля, в результаті 
чого сходи будуть дружними, а втрати при збиранні 
– меншими.

Стартові добрива: чи обов’язкове їх вне-
сення під посів сої

Потреба та норма внесення стартових добрив за-
лежить від родючості ґрунту та від кількості внесених 
добрив під основний обробіток ґрунту з осені. Під 
час розрахунку норм внесення стартових добрив 
слід пам’ятати, що внесення азоту більше 25-30 кг/га 
затримує утворення бульбочок та знижує активність 
азотфіксації.

Доцільність додаткового підживлення сої 
азотними добривами за умов передпосів-
ної інокуляції насіння

Якщо насіння сої оброблено якісним інокулянтом і 
висіяне у вологий ґрунт, то бульбочкові бактерії здатні 
фіксувати достатню для нормального розвитку рослин 
кількість атмосферного азоту. Проте, впродовж веге-
тації сої, необхідно проводити візуальний контроль за 
станом рослин та бульбочок. Якщо азотфіксація про-
ходить активно, про що свідчить червоне забарвлення 
бульбочок при розтині, їх кількість не менше 5 шт./
рослину, а забарвлення рослин насичено-зелене, то 
підживлення азотом проводити немає потреби. Тільки 
у випадку незадовільного стану бульбочок та жовту-
ватого відтінку у забарвленні рослин слід провести 
1-2 підживлення азотом (N30-45) у фазу бутонізації чи 
у період цвітіння.

Необхідність повторної інокуляції, коли 
соя вирощується в коротко ротаційній сіво-
зміні

Після розпаду бульбочок, клітини бульбочкових 
бактерій потрапляють у ґрунт, і незначна їх кількість 
виживає завдяки органічним речовинам, що пере-
бувають у ґрунті. Але цієї кількості не достатньо для 
оптимальної азотфіксації наступного року. Природні 
ж штами ризобій, що мешкають у ґрунті, не є такими 
ефективними, як ті, що спеціально виведені для су-
часних інокулянтів, тому не забезпечать достатньої 
фіксації азоту для нормального розвитку рослин сої. 
Для оптимального інфікування, на одну насінину по-
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винно потрапити не менше ніж 100-500 тис. клітин 
корисних бульбочкових бактерій, інакше вони не змо-
жуть домінувати над іншими. Тому, як показала прак-
тика, економічно вигідно проводити інокуляцію висо-
ко-вірулентними штамами бактерій Bradyrhizobium 
japonicum під час кожного посіву сої. 

Доцільність застосовування мікроеле-
ментів на сої. Коли і як їх вносити

Мікроелементи надзвичайно важливі для росту 
та розвитку сої, оскільки їх наявність в доступній 
кількості є обов’язковою умовою інтенсивного за-
своєння азоту з повітря бульбочковими бактеріями. 
Найважливішими з них є В, Мо, Со. На ринку Укра-
їни існує великий вибір мікродобрив, які спеціально 
розроблені для бобових культур і відрізняються лише 
відсотковим вмістом мікроелементів та формуляці-
єю (сухі, або рідкі). Мікроелементи у хелатній формі 
добре проникають через листкову поверхню, тому їх 
краще вносити позакоренево у фазі 6-7 листків та за 
3-7 днів до початку цвітіння, а також при виявленні 
перших ознак їх дефіциту. Внесення потрібно прово-
дити рано вранці або ввечері. Норма витрати робочо-
го розчину повинна становити 250-300 л/га. Можливе 
сумісне їх внесення разом з пестицидами, але перед 
цим потрібно провести тест на сумісність. За резуль-
татами загальновідомих досліджень, внесення мікро-
елементів на тлі інокуляції підвищує врожайність сої 
на 0,2-0,26 ц/га

Сумісність інокулянтів з пестицидами
Слід пам’ятати, що бульбочкові бактерії це живі 

організми і деякі пестициди можуть мати фіто-
токсичну дію на їх ефективність. Ступінь негативно-
го впливу залежить перш за все від діючої речовини 
та штаму бактерій. У ході випробувань, проведених 
науково-дослідним центром  ЛАХЕ І СІА С.А., було 
встановлено, що при правильному застосуванні іно-
кулянти Агрібактер®, РізоФікс®, БіоБуст Плюс® 
сумісні з хімічними протруйниками Круїзер 350 FS, 
т.к.с. (тіаметоксам, 350 г/л), Максим XL, т.к.с. (флу-
диоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л), Апрон XL, 
т.к.с. (металаксил – М, 350 г/л), Вітавакс 200 ФФ, 
т.к.с. (тирам 200г/л + карбоксин, 200г/л), Роял Фло, 
в.с.к. (тирам, 480 г/л), Февер, т.к.с.(протіоконазол, 
300 г/л). 

Ґрунтові гербіциди Харнес, к.е. (ацетохлор, 900 г/л), 
Півот, к.е. (імазетапір, 100 г/л) та Зенкор, з.п. (ме-
трибузин, 700 г/кг) за умов застосування рекомендо-
ваних норм, істотного шкідливого впливу на штами 
ризобактерій, які використовуються в інокулянтах 
Агрібактер®, РізоФікс®, БіоБуст Плюс®, не мали.

Чи варто планувати внесення фунгіцидів 
по вегетації?

Особливо небезпечними є збудники хвороб на 
полях, де соя вирощується, як монокультура. Найпо-
ширенішими хворобами, які завдають великої шкоди 
посівам та різко знижують урожайність вважаються 
бактеріоз, аскохітоз, антракноз та фузаріоз. На полях, 
де соя вирощується вперше у структурі  сівозміни, 

планування внесення фунгіциду здійснюється вихо-
дячи з фітосанітарного стану культури попередника, 
інфекційного навантаження ґрунту, якості посівного 
матеріалу та прогнозів розвитку хвороб на наступний 
рік. З метою запобігання розвитку бактеріозу та коре-
невих гнилей рекомендовано протруювати посівний 
матеріал відповідними фунгіцидами. При виявленні 
ознак захворювання слід застосовувати двокомпо-
нентні препарати, дозволені для використання в Укра-
їні, які містять у своєму складі діючі речовини контак-
тної та системної дії.

Вплив ґрунтової вологи на ефективність 
азотфіксації бульбочковими бактеріями

Процес азотфіксації бульбочкових бактерій відбу-
вається в симбіозі з рослиною. Нестача вологи, як і 
перезволоження ґрунту, впливають безпосередньо 
на рослину, а вже потім на бульбочки. Тобто, однією 
з причин зниження активності бульбочок за водного 
дефіциту є не пряма дія нестачі вологи, а зниження 
інтенсивності фотосинтезу в рослині за таких умов. 
Щодо умов  перезволоження, то оскільки азотфіксу-
ючі бактерії є аеробними, вони потребують кисень 
в достатній кількості. У результаті перезволоження 
знижується вміст кисню, що призводить до зниження 
азотфіксуючої активності бульбочок. Для розвитку 
бульбочкових бактерій оптимальна вологість 60-70% 
від повної вологоємкості ґрунту, мінімальна 16%. При 
нижчій вологості бактерії не гинуть, а зберігаються у 
неактивному стані. За умов стабілізації оптимального 
водного режиму ґрунту відновлюється і активна азот-
фіксація бактерій.

Економічна доцільність використання 
інокулянтів

Інокуляція насіння є не тільки екологічно безпечним, 
а й економічно вигідним технологічним прийомом у 
вирощуванні сої. Застосування ефективних стериль-
них інокулянтів, вартість яких становить 280 грн./га, 
дає змогу отримати прибавку до врожайності в серед-
ньому 150-300 кг/га. Шляхом проведення нескладних 
математичних розрахунків, враховуючи середню 
закупівельну ціну товарної сої в цьому році 8000 
грн./т (7000-9000 грн./т), ми отримаємо в середньому  
1200-2400 грн./га додаткових коштів від застосування 
інокулянтів на сої. 

Також слід враховувати, що бульбочкові бактерії 
при оптимальних умовах в середньому фіксують до 
160-200 кг/га атмосферного азоту, з якого 70-80% соя 
витрачає на формування врожаю, а 35-55 кг залиша-
ється в ґрунті під наступну культуру. Вартість 1кг азо-
ту становить 25 грн. (аміачна селітра, 34,4% коштує 
8500 грн./т ). То до розрахунків наведених вище слід 
ще додати 875-1375 грн./га зекономлених коштів на 
азотних добривах в сівозміні. Отже, при застосуванні 
високоефективних інокулянтів можна отримати в се-
редньому 2075-3775 грн./га прибутку. Тобто, на кожну 
вкладену в інокулянти гривню отримаємо десять з по-
ловиною гривень прибутку.

Волинець П.К., агроном ТОВ ”АГРІТЕМА”, 
тел. (044) 355 70 55, моб. (050) 388 69 69, www.agritema.com

З якісним інокулянтом бульбочкові бактерії здатні 
фіксувати достатню для нормального розвитку 

рослин кількість атмосферного азоту.

Азотфіксація проходить активно, про що свідчить 
червоне забарвлення бульбочок на їх розтині.

БІОБУСТ®ПЛЮС (Ліквід) містить комбінацію 
бактерій Bradyrhizobium japonicum та Delftia 

acidovorance, що захищають корені від патогенних 
мікроорганізмів.
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ВПЛИВ СІРКИ ТА КАЛЬЦІЮ НА ВРОЖАЙ
Роль вапнування не зводиться лише до 
регулювання реакції ґрунту. Добрива, 

компоненти із вмістом кальцію необхідні, 
якщо рослині необхідний імунітет до хвороб 

чи посухи.
Кальцій необхідний для забезпечення стійкості стінок 

клітин рослин. У рослинах він наявний у різних фор-
мах: як сполука карбонату кальцію він вбудовується у 
поверхню стін клітинок, як пектинат кальцію (протопек-
тин) він міститься у стінках клітинок. Найбільше кальцію 
зосереджено у клітинах рослин у мітохондріях.

Кальцій є необхідним складником для стабілізації 
плазматичних мембран, тобто він зберігає їх відпо-
відну структуру і цілісність пектинових ланцюжків, які 
з’єднуються за допомогою кальцію. Пектинати беруть 
участь у будівництві стінок клітин, особливо багато їх 
у міжклітинній пластинці, котра є елементом, що поєд-
нує окремі клітини і творить каркасну систему.

Відсутність кальцію у клітинах рослин буде знижува-
ти їх опірність, оскільки йони кальцію (Ca2+) сповіль-
нюють активність ензимів, які розчиняють міжклітинні 
пластинки шкірки. Наявність тканин з належним 
вмістом кальцію підвищує опірність стін клітин (кар-
касу). Таким чином, підвищується опірність рослин до 
вилягання, несприятливих атмосферних умов, таких 
як посуха чи низька температура. Окрім цього, стінки 
клітин є бар’єром для хвороботворних патогенів.

 Рослини використовують джерела сірки 
протягом усього періоду вегетації. Зростання 

інтенсивності засвоювання припадає 
на стадію цвітіння. Сірка засвоюється у 
вигляді сульфатів, які у клітинах рослин 

відновлюються до форми -SH.
Сірка засвоюється передусім з ґрунту у вигляді 

сульфатів. Рослини можуть також засвоювати сірку із 
амінокислот, що містять цей елемент, таких як: цисте-
їн, цистин, метіонін. Сірка може також засвоюватися 
через листя безпосередньо з повітря, оскільки росли-
ни мають здатність абсорбції сірчистого газу. Загаль-
на потреба сірки для ріпаку становить 50-70 кг S/га.

Велике значення має сірка, що входить до складу 
білків, які виконують функції ензимів. Сірка створює 
дисульфідні містки, котрі є з’єднанням між сусідніми 
поліпептидними ланцюжками і таким чином зміцню-
ють стабільність молекули білка. Тому амінокислоти, 
що містять сірку, виконують важливу роль для стабіль-
ності розташування ланцюжків у просторі.

Зв’язки із сульфгідрильної групи –SH є важливими 
для окислювально-відновних реакцій, що полягають 
на окисленні (віддача) або відновленні (приєднанні) 
водню. У багатьох випадках це пов’язано із пере-
творенням двох груп –SH у дисульфідну групу -S-
S- (реакція може також відбуватися у зворотному 
напрямку). 

Наприклад, окислювально-відновні реакції носія 
електронів ферредоксину полягають у створенні зв’яз-
ків між атомами сірки або між сіркою та залізом (сірка 
і залізо входять до складу ферредоксину). Цей носій 
бере участь у фотосинтезі, у зв’язуванні молекуляр-
ного азоту, у відновленні нітратів до аміаку. Будь-які 
порушення доступності сірки відбиваються на реакціях 
синтезу сірчаних амінокислот і фотосинтезу.

Нестача сірки веде до слабшого засвоєння азоту 
з ґрунту і сповільнення його циркуляції у рослині. У 
такому випадку азот не бере участі у білковому обміні, 
відбувається підвищення вмісту нітратів, які у високих 
концентраціях стають отруйними для рослин.

Нестача сірки проявляється через світло-зелене за-
барвлення рослин, починаючи від молодих листків на 
вершечку. Спостерігається мармурове забарвлення 
листків, помітно їх жовтіння між жилками у напрямку 
від країв листових пластин до їх центру. Всі рослина 
блідне, листя деформується: стає вужчим, дрібнішим, 
ламким, часто жорстким, випрямленим чи ложкопо-
дібним. 

Рослина, що потерпає від нестачі сірки, повільніше 
росте і слабше цвіте. Спостерігається біління квіток 
ріпаку, а пластини корони є малими. Ріпак творить 
стручки, проте у них менше насіння, або ж вони взага-
лі пусті.

 Вапнування не слід відкладати у часі, 
найкраще, якщо процедура вапнування 

проводиться максимально швидко.
Найкращим періодом для вапнування ґрунту є час 

після жнив, проте можливий також висів кальцієвих 
добрив під час росту рослин для їх підживлення. Якщо 
з певних причин процедуру вапнування не було прове-
дено, ґрунт під озимі культури занадто кислий, спосте-
рігаються симптоми низького pH у вигляді сповільнен-
ня росту рослин, слабкого їх укорінення та кущіння, 
вапнування можна провести у ранньовесняний період.

Період часу між вапнуванням та висівом азотних 
добрив має бути максимально довгим. Короткий часо-
вий інтервал між цими процедурами може вплинути на 
втрати амонієвої форми азоту у результаті зворотної 
реакції азоту з азотних добрив.

Темп розчинення добрив залежить від доступності 
води, а отже – погодних умов. Тому у той момент, 
коли погодні умови дозволяють виїхати у поле, не слід 
зволікати з висівом кальцієвих чи сіркових добрив . 

Сульфат кальцію, гідроксид кальцію та магній 
кальцію які найшвидше діють (розчиняються) серед 
добрив (SO3 та CaCO3). Їх молекули без механічного 
дроблення мають розмір менше 0,147 мм. Пилува-
тість веде до зростання розчинності кальцію та сірки. 
Тому добрива  мають велику нейтралізуючу силу 
(кількість добрива, необхідна для нейтралізації пев-
ної кількості кислоти). Ця риса характерна для каль-
цію, магнію та сірки.
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NOVALON SEED TREATMENT.
ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ, ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Семена являются носителями биологических 
и хозяйственных свойств растений, поэтому от 
их качества в значительной степени зависит 
ожидаемый урожай. Ценность семян как посев-
ного материала зависит от комплекса факторов.

Необходимым условием прорастания семян, 
наряду с оптимальным количеством тепла, влаги и 
другими факторами, является наличие достаточного 
запаса питательных веществ. Они обеспечивают 
первоначальное питание зародыша, его способ-
ность к увеличению размеров и числа клеток, фор-
мирование проростка. Если запасов питательных 
веществ в семени мало, то развитие зародыша про-
исходит медленно, он не способен сформировать 
здоровое растение. 

Выращиванию семян не всегда сопутствуют опти-
мальные условия для получения высококачествен-
ного посевного материала. Уже на первых этапах 
роста культуры производители сталкиваются с рядом 
стрессовых условий. Кроме недостаточного количе-
ства накопленных питательных веществ, прораста-
ние семян осложняют условия окружающей среды:

- дефицит элементов питания в почве;
- высокая или низкая кислотность почвы;
- засоление;
- наличие патогенов;
- воздействие пестицидов.
Последействием этих факторов на этапе про-

растания семян являются изреженность всходов, 

слабое развитие корневой системы, снижение энер-
гии роста, поражение возбудителями заболеваний.

Получение здоровых дружных всходов является 
важным агротехническим приемом, поскольку с мо-
мента прорастания семени начинается реализация 
генетического потенциала растения. Если процесс 
прорастания семян затрудняется из-за стрессов или 
нехватки питательных веществ, максимальная реа-
лизация генетического потенциала растения уже не 
компенсируется лучшими условиями последующих 
периодов роста. 

Решающими факторами, определяющими успеш-
ное прорастание, являются достаточные питатель-
ные запасы семян и доступность питательных ве-
ществ в почве вблизи корневой зоны. 

Для обеспечения энергичного прорастания се-
мян и развития сильной и эффективной корневой 
системы растения хозяйства успешно используют 
для обработки семян уникальное высокоэффектив-
ное удобрение Novalon Seed Treatment, произве-
денное на заводе турецкой компании Doktor Tarsa. 

Таблица 1. 
Состав специального концентрированного 

удобрения Новалон Сид Тритмент

Состав Содержание,% (г/кг)

N, общий 6

N-NH2 6

P2O5 10,2

К2O 8

СаО 0,1 (1)

S 0,7 (7)

Zn (EDTA) 2,5 (25)

Fe (EDTA) 1 (10)

Mn (EDTA) 0,3 (3)

Cu (EDTA) 0,5 (5)

B 0,1 (1)

Mo 0,01 (0,1)

Регуляторы роста 0,049 (0,490)

Аминокислоты 0,3 (3)

Гуминовые и 
фульвокислоты

10,3 (103)

Семена, выходя из состояния покоя, должны 
поглотить определенное количество воды для того, 
чтобы у них возобновились физиологические про-
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цессы, связанные с прорастанием. В зависимости 
от культуры, для успешного прорастания необхо-
дима влага от 40-45% до 400% от массы семян. 
После насыщения водой начинается интенсивный 
рост зародыша. Первым из семян появляется за-
родышевый корешок, а затем начинает развиваться 
почка. Существует понятие провокационной влаги. 
В ситуации, когда влаги достаточно для набухания 
семян, но недостаточно для прорастания, набухшие 
семена погибают в почве. Удобрение для обработ-
ки семян Novalon Seed Treatment, нанесенное на 
семена, препятствует прорастанию семян при не-
достаточном количестве влаги в почве, чем предо-
твращает гибель семян от провокационной влаги. 

Отсутствие развитой корневой системы является 
одной из причин существенного недобора урожая. 
Содержащиеся в удобрении Novalon Seed Treatment 
микроэлементы и стимуляторы роста активизируют 
процессы обмена веществ у прорастающих семян, 
регулируют гормональный баланс, способствуют ак-
тивному развитию корневой системы. Необходимый 
комплекс микроэлементов ускоряет биохимические ре-
акции в проростках и оптимизирует поглощение азота, 
фосфора и калия из удобрения, активизируя биосинтез 
белка, энергетический обмен и осмотическое давление 
в процессе роста и развития корешков. 

В состав Novalon Seed Treatment входят регуля-
торы роста - гормоны цитокинины и ауксины. В мо-
мент прорастания в семенах активизируются обмен-
ные процессы, начинается деление клеток и рост 
зародыша. Эффективно стимулировать в растении 
эти процессы помогают гормоны цитокинины, спо-
собствующие делению клеток, и ауксины, активно 
участвующие в росте и развитии корневой системы. 

Гуминовые и фульвовые кислоты, содержащиеся 
в удобрении, влияют на растение прямо и косвенно. 
Косвенный эффект связан с улучшением водно-фи-
зических свойств почвы вблизи развивающейся 
корневой системы, активизацией микрофлоры, 
повышением эффективности использования пи-
тательных веществ из субстрата. Наряду с этим 
гуминовые вещества оказывают глубокое и раз-
ностороннее действие на процессы роста корней 
растений. Под их влиянием изменяется проницае-
мость клеточных мембран, повышается активность 
ферментов и улучшается минеральное питание 
растений. 

Аминокислоты являются источником питания и 
легкоусваиваемой энергии для роста и развития 
растений. Аминокислоты участвуют в образовании 
физиологически активных веществ в растении, 
могут быть использованы для построения белка с 
минимальными энергетическими затратами, уве-
личивают сопротивление и естественную защиту 
растений к неблагоприятным условиям.

Обработка семян специальным удобрением 
Novalon Seed Treatment уже во многих хозяйствах 
является первым необходимым и высокоэффектив-
ным приемом повышения урожайности выращива-
емых культур. Удобрение полностью растворимо в 
воде, совместимо со средствами защиты растений, 
которые используются для обработки семян, успеш-
но используется в машинах для протравливания 
семян. Производитель Doktor Tarsa  гарантирует 
стабильное качество и отличные технические харак-
теристики удобрения.

З питаннями щодо застосування 
Novalon Seed Treatment та інших добрив від 

«ТерраТарса», будь ласка, звертайтеся: 

ТОВ «ТерраТарса Україна» 
74800, м.Каховка, вул.Південна,4 
тел. (05536) 55109, моб. (095) 001 45 23
www.terratarsa.com

Белоцерковский р-н, 
Киевской области

Погребищенский р-н 
Винницкой обл.

Контроль Novalon Seed Treatment
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АНДРІЙ КОШІЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ «ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»
Чи готова економічна ситуація в Україні до від-

криття ринку землі?
Так. Економічно доцільно поступово вводити сільгосп-

землі в обіг, але немає сприятливої політичної та соці-
альної ситуації. Питання про встановлення правил гри 
на ринку землі вже давно перезріло, але цих чітких правил 
і досі не існує. Не визначені обмеження за площею земель у 
власності чи оренді, немає чіткого розуміння які суб`єкти 
зможуть купувати землю. Держава не здійснює необхід-
ного впливу на формування правильного відношення до 
землі та її використання.

Є політичні сили, які декларують, що їх мета не допу-
стити відкриття земельного ринку, і вже роками скла-
дається ситуація, коли ЗМІ та депутати лякають цим 
ринком громадян. Тут треба розуміти, що основні побо-
ювання пов`язані саме з «повністю відкритим» ринком 
землі, де все вільно купляється та продається. Проте в 
світовій практиці такого майже не існує — більшість 
країн контролюють ринок сільськогосподарських земель 
адміністративними обмеженнями чи іншими механізма-
ми.

По суті, Україні сьогодні необхідно шукати оптимальні 
важелі впливу на обіг сільськогосподарських земель.

Як, на Ваш погляд, це грамотно реалізувати?
Ми пропонуємо провести державно-правовий екс-

перимент: запустити різні моделі ринку не невеликих 
територіях, та подивитись упродовж 1-1,5 років, яким 
буде результат, виходячи з якого зробити висновок, які 
моделі відкриття земельного ринку будуть більш спри-

ятливими. Це мають бути формати різного ступеню 
ліберальності.

Наприклад, в рамках територій з жорстким регулю-
ванням можливо обмежити можливість купувати землі 
юридичними особами, зберегти заборону на купування 
землі іноземцями, обмежити максимальну кількість зе-
мель в оренді та у власності, встановити кваліфікаційні 
та інші вимоги до покупців. На ліберальних територіях, 
навпаки, більшість обмежень прибрати. Місця проведен-
ня експериментів та модель, яка буде застосовуватися, 
треба обов'язково погоджувати з місцевою громадою.

Відміна мораторію – це питання складне і комплексне. 
Воно передбачає встановлення цілого ряда обмежень, ре-
гулювань, стимулів. Якими будуть ці обмеження, яке буде 
оподаткування на цьому ринку, хто може стати покуп-
цем – від цього залежить подальший розвиток ситуації.

Треба, щоб ринок був нормальним та цивілізованим 
не тільки для сільгосппідприємств, а щоб він був цивілі-
зованим взагалі. Не забуваємо про те, що є громадяни, 
власники землі, органи місцевого самоврядування, держа-
ва, фермери. І щоб відкрити цивілізований ринок землі, 
треба знайти хоча б рамковий конценсус між всіма цими 
групами.

Разом з тим, мало тільки вставновити правила гри. 
Треба добитися, щоб вони виконувалися. Бо Україна від-
різняється тим, що при великій суворості законів вони 
не виконуються. Без жорсткої і реальної відповідально-
сті за порушення законодавства система працювати 
не буде. 

ПРЯМА МОВА
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ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА»: 
ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ В ДІЇ

На сьогодні компанія ЗААТБАУ досить активно працює на ринку насіння в Європі, який по-
требує від тих, хто знаходиться серед лідерів, дотримання цілої низки аспектів якості – і тут 
ЗААТБАУ, продовжуючи активно розвиватись, вже самоствердилася. Сьогодні я дізнаюсь 
подробиці про діяльність ТОВ «Заатбау Україна», спілкуючись з Ярославом Балицьким, ме-
неджером регіонального розвитку компанії. Маючи багаторічний досвід роботи в насінни-
цтві, він працює у ТОВ «Заатбау Україна» з моменту її створення, з 2013 року. Відповідає за 
8 областей Західної України: Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, 
Волинську, Львівську і Закарпатську. В обов’язки входить співпраця з дистриб’юторами, з 
провідними господарствами регіону, з агрономами та реклама продукції ЗААТБАУ – посів, 
збір демо-, організація та проведення Днів поля, семінарів, конференцій.

- Пане Ярославе, розкажіть про асортимент усіх 
сортів і гібридів, які представлені в ЗААТБАУ.

- На сьогодні ТОВ «Заатбау Україна» має найбіль-
ший асортимент сільськогосподарських продуктів. 
Це озимі (6 сортів пшениці, 2 сорти ячменю, 7 гібри-
дів ріпаку) та ярі культури (7 сортів сої, жовто-зер-
нистий горох сорту Стабіл та Кензо, яра пшениця 
Гренні, сорт ярого ріпаку Грифін), понад 20 гібридів 
кукурудзи. Також з 2016 року починаємо продаж 4 
гібридів соняшнику. 

- Якими є переваги продукції ЗААТБАУ?
- ТОВ «Заатбау Україна» є дочірним підприєм-

ством ЗААТБАУ Австрія. У деяких місцевостях 
кліматичні умови Австрії дещо схожі з Україною, 
тому всі наші продукти більш пристосовані до укра-
їнського клімату, завжди показують високу врожай-
ність. Наприклад, сорти сої ЗААТБАУ у сприятливих 
умовах демонструють результат 4-5 т/га. Приємно, 
що сорт Ліссабон 2014 року на БАСФ-арені у госпо-
дарстві «Агролан Крупець» показав результат 56 ц/
га. Також приємно, що гібрид кукурудзи Грімальді 
у господарстві ПАП «Топільче» (Теребовлянський 
р-н, Тернопільська обл.) показав рекордний врожай 
– 156 ц/га. Приємно й те, що серед озимих ріпаків 
сорт Гіколор у СФГ  «Калина» показав надзвичайно 
високий врожай – 5 т/га. Також хочеться виділити й 
яру пшеницю від ЗААТБАУ, яка дає не менше 70-75 
ц/га (рекорд на сьогодні 94 ц/га), і горох, який, на-

приклад, на демонстраційних посівах у СФГ «ЛІМ» 
(Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.) 2015 року 
дав урожайність 56,3 ц/га. Такі показники перекону-
ють клієнта в якості наших продуктів.

- Як розвинулась компанія ЗААТБАУ у Західному 
регіоні завдяки Вашій роботі?

- Наша компанія нова, на ринку наймолодша. Зав-
дяки співпраці з рядом хімічних компаній, зокрема з 
БАСФ, продукти ЗААТБАУ з кожним роком стають 
все більш відомими. Щороку беремо участь у Днях 
поля на БАСФ-аренах, де представлені всі наші 
продукти: у господарствах ТОВ «Агролан Крупець» 
(Рівненська обл.) і ТОВ «Гарант» (Хмельницька 
обл.). Опановуємо ринки Львівської, Тернопільської, 
Волинської і Хмельницької областей.

- Назвіть, будь ласка, ключових клієнтів, з якими 
працюєте.

- Арсенал клієнтів у нас дуже широкий. Серед 
найбільших господарств, які сіють нашу продукцію: 
ТОВ «Україна» (Підволочиський р-н, Тернопільська 
обл.) – його керівник Крижовачук Олег Петрович 
уже не перший рік сіє нашу сою; це Агропромгрупа 
«Пан Курчак» – також висівають нашу сою сорту 
Кордоба і мають хороші результати; господарство 
«Агрокультура» (Львівська обл.) – сіють нашу сою 
та яру пшеницю; ПАП «Аркадія» (Гусятинський р-н, 
Тернопільська обл.) – сіють озиму пшеницю, сою 
сорту Кордоба; ПАП «Топільче» (Тернопільський р-н) 
вже 4 рік сіє нашу сою і досягає хороших результа-
тів; СФГ «Калина» (Гусятинський р-н, Тернопільська 
обл.); ТОВ «Волинь Нова» (Горохівський р-н, Во-
линська обл.), яке на досить бідних піщаних ґрунтах 
висіває яру пшеницю сорту Гренні більше 500 га; ПП 
«Західний Буг» (Радехівський р-н, Львівська обл.). 
Це ряд холдингів, зокрема «Кернел», NCH і ряд ін-
ших господарств, які успішно використовують нашу 
продукцію.

- Хто є дистриб’юторами ЗААТБАУ?
- Основними нашими дистриб’юторами є компанії 

ТОВ «Агросем», ТОВ «Спектр-Агро», ТОВ «Лебе-
динський насіннєвий завод», ТОВ «Імперія-Агро», 
ТОВ «Суффле Агро Україна», ТОВ «Українська 
аграрно-хімічна компанія» і новим потужним дис-
триб’ютором є МПП «Фірма «Ерідон».

- Компанія ЗААТБАУ в Україні у ряді господарств 
вирощує свій насіннєвий матеріал. Які це господар-
ства?

- З 2014 року для того, щоби здешевити наші про-
дукти для сільгоспвиробників ми почали вирощувати 
сою, озиму пшеницю і горох у корпорації «Сварог 
Вест Груп» (Хмельницька обл.), і, починаючи з 2015 
року, – сою у ТОВ «Лампка Агро» (Красилівський 
р-н, Хмельницька обл.). Ареал вирощування збіль-
шуватимемо, зокрема співпрацюватимемо в частині 
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репродуктивного розмноження насіння з корпораці-
єю «Агропродсервіс» (Тернопільська обл.).

- Окрім того, що це здешевлює продукти для сіль-
госпвиробників, як вирощування насіння в Україні 
впливає на його якість?

- Продукти, які вирощені в Україні, більш присто-
совані до наших умов, до нашої кліматичної зони. 
Їх якість нічим не поступається тим продуктам, які 
вирощені в Австрії, Німеччині, інших країнах. Ми ма-
ємо досить високі показники щодо енергії і схожості 
насіння. Весь процес розмноження насіння в Україні 
контролюється та супроводжується окремою агроно-
мічною службою ЗААТБАУ.

- Чим можете похвалитись за сезон 2015 року? Ви 
провели дуже багато Днів поля – результати, досяг-
нення?

- 2015 рік для усіх сільгоспвиробників і для нас був 
не легким, тому що склались досить несприятливі 
погодні умови – недостатність вологи. Ряд госпо-
дарств не добрали у врожайності пізніх зернових 
культур, таких, як соя, кукурудза. Але приємно те, 
що не зважаючи на низький врожай, господарства, 
які вирощували наші сорти сої, зокрема Кордобу і 
Ліссабон, зібрали від 2,2 до 2,8 т/га, окремі госпо-
дарства навіть до 3,5 т/га сої селекції ЗААТБАУ. 
Приємно також, що сорти озимої пшениці, які були 
висіяні у 2014 р., у 2015 році показали досить хо-
роші результати врожайності, також були високі 
показники хлібопекарських якостей у сортів Лупус і 
Лукуллус. 

Щодо кукурудзи: у великих холдингах, зокрема 
у «Райз», на досить великих площах у Львівській, 
Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській об-
ластях урожайність гібриду кукурудзи Роберто в пе-
рерахунку на сухе зерно склала 9 т/га. Зважаючи на 
минулорічні погодні умови, це не мале досягнення. 
Хотів би також виділити гібрид кукурудзи Пеларко, 
який у ФГ «Західагротранс» (Хотинський р-н, Чер-
нівецька обл.) висівають уже не перший рік, його 
урожайність, незважаючи на досить екстремальні 
погодні умови 2015 року, склала 93 ц/га в сухому 
зерні на площі понад 100 га. Це завдяки і генетиці, і 
особливостям гібридів, які пристосовані до екстре-
мальних умов, і завдяки технології вирощування, 
яка є на досить високому рівні, зокрема й у даному 
господарстві.

Загалом 2015 року ТОВ «Заатбау Україна» у 
співпраці з іншими насіннєвими і хімічними компанія-
ми провела 23 Дні поля і 12 семінарів для дистриб’ю-
торів та агрономів на теренах західної України.

Доволі цікавий і продуктивний День поля «Бага-
торічний досвід вирощування сортів сої ЗААТБАУ» 
відбувся у господарстві ТОВ «Лампка Агро» 6 серп-
ня 2015 року. Близько 70 представників господарств 

західного регіону з’їхались, щоб побачити передові 
технології вирощування сої, перейняти наш досвід і 
поділитись своїм досвідом у технології, особливос-
тях вирощування цієї культури.

- Чи плануєте проводити Дні поля за кордоном?
- Компанія ЗААТБАУ вже понад 20 років прово-

дить День поля у Вайкендорфі (Австрія), на який 
щороку з’їжджаються понад 3000 фермерів з усіх 
європейських країн. Відзначу й те, що  2015 року 15 
українських фахівців з ряду провідних агрохолдингів 
також побували на цьому Дні поля. Були представ-
лені всі наші продукти: соя, озима і яра пшениця, го-
рох, багаторічні і пряні трави, кукурудза, соняшник, 
озимий та ярий ріпак. Думаю, що ця традиція буде 
підтримана й 2016 року, ряд господарств поїдуть на 
цей День поля у Австрію.

- Які ще маєте плани на 2016 рік? Які продукти 
компанія ЗААТБАУ пропонує аграріям на весну 2016 
року?

- Плануємо розширити свою співпрацю з агро-
хімічними компаніями. Не перший рік працюємо з 
БАСФ та Байєр. Цього року співпрацюватимемо й 
з компанією АДАМА, тобто на їхніх аренах будуть 
представлені наші продукти. 

У 2016 плануємо провести не менше ста Днів поля, 
декілька з яких будуть всеукраїнськими, де на неза-
лежній арені представлятимемо всі наші продукти: 
кукурудзу, пшеницю, ячмінь, соняшник, горох і сою. 

Загалом компанія ЗААТБАУ активно розвиваєть-
ся, буде проводитись реєстрація нових продуктів. 
У 2016-2018 роках на ринку з’являться нові сорти 
озимої пшениці, гороху, сої, які будуть ще більш про-
дуктивними, більш якісними.

На весну 2016 року пропонуємо 7 сортів сої 
(Мерлін, Ліссабон, Кордоба, Кардіфф, Кент, Падуа, 
Абеліна), яру пшеницю Гренні, а також 20 гібридів 
кукурудзи з ФАО від 220 до 370.

- Як Ви думаєте, яким буде цей рік, враховуючи 
погодні умови, що вже склалися?

- За моїми спостереженнями погодні умови не 
є дуже сприятливими, тому що, все-таки, дається 
взнаки недостатня кількість вологи у 2015 році. А як 
ми бачимо, сьогодні у західній частині України сніго-
вий покрив, можна сказати, відсутній. Зараз якийсь 
процент вологи зберігається у шарі ґрунту 20-30 см 
максимум. Але снігу на Львівщині, Тернопільщині, 
Хмельниччині недостатньо, трішки більший сніговий 
покрив на Вінниччині. За станом посівів на полі ще 
рано робити висновки, бо не знаємо, які будуть мо-
рози. Сподіваємось, що все-таки і озимина, і озимий 
ріпак добре перезимує, не зважаючи на те, які б екс-
тремальні умови не склалися, зокрема на території 
західної України. 

Спілкувалась Марія Хрунь

ТОВ “Заатбау Україна”
02132, Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-ж, оф. 24
тел. +38 (044) 227 85 80, тел./факс: +38 (044) 227 89 80
www.saatbau.com

Регіональні представники ТОВ ”Заатбау Україна” 

Балановський Олександр Черкаська, Вінницька та Кіровоградська обл. (067) 249 21 61

Балицький Ярослав Західна Україна (067) 404 60 49

Мельник Сергій Житомирська та Вінницька обл. (067) 551 52 62

Коваленко Олексій Дніпропетровська, Полтавська та Харківська обл. (067) 441 80 49

Петришин Дмитро Київська та Черкаська обл. (067) 217 04 34

Хісамудінов Микола Чернігівська та Сумська обл. (067) 217 04 24

Королько Анатолій Кіровоградська, Дніпропетровська та Миколаївська обл. (067) 405 20 93

За консультаціями та більш детальною інформацією звертайтесь до наших регіональних представників. 



АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ”БЕСТА”
www.besta.com.ua

Хімічний склад:
Фосфор (Р2O5) - від 12 до 21% 
Калій (К2О) - 5 - 18%
Кальцій (СаO) - 25 - 35% 
Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець до 8%
Призначення:
1. Забезпечення рослин Фосфором та 

Калієм.
2. Живлення мікроелементами 

(магній, бор, сірка, кальцій, цинк, 
марганець, молібден) протягом 
всього циклу вегетації.

3. Розкислення ґрунту.
4. Покращення структури ґрунту.
5. Перетворює наявні в ґрунті Азот, 

Фосфор, Калій у доступні для рослин 
форми.

Хімічний склад:
Калій (К2О) - 44 - 48%
Магній (MgO) - 4 - 7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кальцій + Натрій + Залізо + 
Цинк до 20%
- Ефективність дії Калію з Магнієм 

в поєднанні вища, ніж внесення їх 
окремо.

- Є малохлорним.
- Вноситься під всі культури.

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО
ГРАНУЛЬОВАНИЙ



ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

тел. (097) 050-62-86, (050) 109-12-30
(044) 332-66-98

Хімічний склад:
Азот (N) – 16,2%
Фосфор (P2O5) – 0,2%
Калій (K2O) – 4,1%
Магній (MgO) – 7,6%
Сірка (S) – 1,1%
Бор (B) – 0,15%
Розчини цитратохелатів: 
Цинку (Zn), Заліза (Fe), Міді (Cu), Марганцю (Mn), 
Молібдену (Mo), Кобальту (Co), Лантану (La), 
Германію (Ge).
А також містить: 
Гумінові кислоти, Протеїни, Вуглеводи, 
Вітаміни групи В (В12, В9, В6, В5, В2, В1), 
Вітамін С, Вітамін РР, Біотин.

Рідке комплексне
добриво ОАЗИС-СУПЕР

(полімерне добриво нового покоління із застосуванням 
нанотехнологій на основі природного бішофіту)

Призначення:
1. Для передпосівної обробки насіння с/г культур (в т.ч. у суміші з протруй-

никами, фунгіцидами та/або інсектицидами) – для збільшення енергії 
проростання насіння та підвищення його польової схожості і стійкості 
до основних патогенів (до складу додатково вводять цитратохелати 
Лантану та Германію);

2. Для позакореневого підживлення посівів (в баковій суміші з ЗЗР, кар-
бамідом і КАС) – для активації ростових процесів, збільшення активної 
фотосинтетичної площі листового апарату, підвищення урожайності 
с/г культур. Має пролонговану дію завдяки поступовому засвоєнню 
рослинами наявних макро– та мікроелементів. Не змивається з рослин 
опадами, оскільки містить органічний масляничний прилипач.

та інші мінеральні 
добрива
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ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА» – 
ЗДОБУТКИ СЬОГОДЕННЯ ТА 
НОВІ ДОСЯГНЕННЯ
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю науково-виробнича комер-
ційна фірма «Селекта» – добре знане 
на території України та Республіки 
Білорусь підприємство з багаторічним 
досвідом роботи у сфері селекції і на-
сінництва кукурудзи. Науковий потен-
ціал господарства представлений вче-
ними колишнього Всесоюзного науко-
во-дослідного інституту кукурудзи, які 
мають величезний досвід селекційних 
досліджень і випробувань.

Сьогоднішніми здобутками ТОВ НВКФ «Селек-
та», якими воно по праву може пишатись, є ра-
йоновані як на території України так і на території 
Республіки Білорусь більш як 20 гібридів нового 
покоління різних груп стиглості, які мають високий 
потенціал продуктивності й не поступаються гібри-
дам іноземної селекції, а у зручності насінництва, 
стійкості до несприятливих умов вирощування 
нерідко і перевищують їх. Характерними ознаками 
гібридів кукурудзи вищеозначеного господарства 
є висока жаро- та посухостійкість, висока врожай-
ність (до 250 ц/га), швидка вологовіддача, стійкість 
до хвороб, стресових умов довкілля та багато ін-
ших властивостей. 

Слід також звернути увагу на той факт, що під-
приємство має всі необхідні умови для вирощуван-
ня і повного циклу переробки насіння кукурудзи, 
що гарантує беззаперечну якість посівного матері-
алу та високий урожай.

Головний агроном та провідний селекціонер 
господарства Мельник Віталій Якович розповідає, 
що на сьогодні ТОВ НВКФ «Селекта» репрезентує 
до продажу лінійку посухо- та жаростійких гібридів 
кукурудзи, які добре зарекомендували себе в різ-
них регіонах України, а саме: МЕЛ 272 МВ, Лювена, 
Полтава й ТАР 349 МВ.

МЕЛ 272 МВ – середньоранній гібрид кукурудзи 
(ФАО 250), який використовується для отримання 
високого врожаю кукурудзи з низькою вологістю 
зерна при дозріванні. Особливістю вказаного 
гібриду є те, що він дає сухе зерно на момент 
збирання врожаю на всій території України. Реко-

Провідний селекціонер 
ТОВ НВКФ “Селекта” 
Мельник Віталій Якович
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мендується для висіву по кращих та гірших попе-
редниках.

Лювена – середньоранній гібрид кукурудзи 
(ФАО 260), який використовується для отримання 
високого врожаю кукурудзи з низькою вологістю 
зерна при дозріванні на всій території України. Від-
значається високою стабільністю врожаю по роках. 
Рекомендується для висіву як по кращих так і по 
гірших попередниках. 

Полтава (лідер продажів 2015 року) – се-
редньоранній гібрид кукурудзи інтенсивного типу 
(ФАО 270), який має високу стійкість до хвороб і 
шкідників, поєднує в собі високу посухостійкість 
з високим потенціалом врожайності при вирощу-
ванні в східних, південних та центральних районах 
України. Добре відзивається на покращення умов 
вирощування (попередники, добрива, зрошення). 
Характеризується рекордною стійкістю до виляган-
ня та є найкращим гібридом кукурудзи, повністю 
адаптованим до вирощування в умовах аномальної 
української посухи. 

ТАР 349 МВ – середньоранній гібрид кукурудзи 
(ФАО 290), який вирощується в усіх ґрунтово-клі-
матичних зонах України. Даний гібрид кукурудзи 
є найбільш врожайним у своїй групі стиглості, 
відзначається високою посухостійкістю, високо-
рослістю та стійкістю до вилягання. ТАР 349 МВ 
може також використовуватись для вирощування 
на силос. 

Окрім наведених вище гібридів кукурудзи, які 
добре знані господарями різних регіонів України, 
селекціонери ТОВ НВКФ «Селекта» не зупиняють-
ся на досягнутому й з гордістю презентують остан-
ню розробку в галузі вітчизняної селекції – про-
стий середньоранній гібрид кукурудзи Легенда 
(ФАО 290), внесений до Державного реєстру сортів 
України у 2015 році, товарне виробництво якого 
розпочнеться у 2016 році.

За господарсько-цінними ознаками гібрид від-
повідає всім світовим критеріям, внаслідок чого 

гібрид кукурудзи Легенда забезпечить аграріям 
отримання максимального врожаю зерна (до 
220 ц/га) за низької вологості зерна при дозріван-
ні. Гібрид також характеризується високою жаро- 
та посухостійкістю, високою вирівняністю рослин, 
високим прикріпленням, що значно зменшує 
втрату зерна при зборі врожаю та виповненістю 
качана.

До того ж, до Державного реєстру сортів Украї-
ни занесено нові високоврожайні гібриди кукурудзи 
Ладога, Зернослав та Корунд, які рекомендовані 
до вирощування в західних та північних регіонах 
України. Вказані гібриди відзначаються високою 
(до 150 ц/га) врожайністю та низькою (14-17%) во-
логістю зерна при дозріванні.

Крім того, державне випробування проходять 
нові високоврожайні гібриди кукурудзи – Орлан, 
Купава, Форвард та Корвет МВ, які характеризу-
ються суперпосухостійкістю та швидкою втратою 
вологи зерна при дозріванні.   

Отже, з наведеного вище вбачається, що доро-
бок ТОВ НВФ «Селекта» вартує уваги, з огляду на 
високу якість пропонованого посівного матеріалу, 
високу посухо- та жаростійкість гібридів кукурудзи, 
стійкість до вилягання, низьку збиральну вологість 
зерна при дозріванні, та, що є дуже важливим в 
сучасних економічних умовах України, розумну 
цінову політику, яка проводиться керівництвом 
господарства. 

Найкраще співвідношення ціна – якість у сукуп-
ності дає змогу українським товаровиробникам 
отримувати стабільно високі врожаї та високі при-
бутки. 

ТОВ НВКФ ”Селекта”, 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове
тел.: (0562) 353869, (050) 361-66-65,
(050) 362-34-22, (050) 450-17-08
npkf_selekta@mail.ru
selekta.com.ua

Гордість ТОВ НВКФ ”Селекта” гібрид Полтава
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САВА А.П., К.Е.Н., С.Н.С., СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ, 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ, МАРКЕТИНГУ І ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІКСГП НААН, М. ТЕРНОПІЛЬ

Андрію Петровичу, яким, на Ваш погляд, сучасний 
стан земельних відносин в Україні, в контексті аграрної 
галузі зокрема? 

Питання землі є надзвичайно важливим і актуальним у 
теперішній час глобальних перетворень в нашій державі. 
Важливим, бо це чи не єдиний ресурс, завдяки якому існує вели-
чезний потенціал формування ВВП, національного експорту 
та бюджетних надходжень; може розвиватися бізнес, в тому 
числі дотичний до аграрної галузі. При цьому виникає так 
званий конфлікт інтересів між власниками землі сільсько-
господарського призначення (а це громадяни, яким належить 
майже 98-99% усіх площ в Україні), представниками аграр-
ного бізнесу, які через механізм оренди цієї землі отримують 
прибуток на інвестований капітал, а також державою, яка 
зацікавлена у наповненні бюджету, збільшенні валютних 
надходжень тощо. Все це відбувається на фоні багаторічних 
дискусій введення ринку землі. 

То що ж робити і куди рухатися надалі?
По-перше, вважаю, що на сьогодні принцип господар-

ського зиску превалює над принципом приватної власності, 
оскільки громадяни як юридичні власники, доволі обмежені у 
виборі ефективного орендаря, терміну та умов укладення 
договору (у 2016 році ці параметри використання землі це 
будуть жорсткіше виписані на користь бізнесу), отримуючи 
незначну орендну плату за свої паї (від 3 до 10 відсотків від 

нормативної грошової оцінки землі, а в середньому не біль-
ше 5, тобто не більше 1000-1200 грн. за 1 га).

По-друге, відносини між бізнесом і державою не сприяють 
його прозорості ведення, взаємовигідному зв’язку із орендо-
давцями, оскільки податкове навантаження зростає, відсут-
ні мотиваційні механізми залучення інвестицій, кредитів, 
а також чіткі «правила гри» (права, обов’язки, обмеження, 
штрафні санкції) на ринку протягом певного періоду часу. 
Від цього страждають і громадяни – жителі сільських тери-
торій, оскільки через нерівномірність та розбалансованість 
розподілу видатків бюджету для фінансування соціальної 
сфери.

По-третє, пропозиції щодо термінового запровадження 
ринку як певної панацеї вирішення цих всіх проблем є не що 
іншим як намагання великих бізнес-структур отримати 
дешево у володіння земельний банк. Особливо коли у період дії 
мораторію державні органи виношують проект купівлі землі 
за середньою ціною у 3000 дол. США за 1 га без врахування її 
якості, місця розташування тощо. Ринок землі безумовно 
необхідний, але з адекватним механізмом переходу до нього, 
вільним вибором покупця, формування ціни, регламентова-
ними умовами продажу, купівлі та обов’язково використання 
землі для її збереження як особливого ресурсу. Альтернати-
вою цього процесу може бути довгострокова оренда на взає-
мовигідних умовах для трьох сторін.

ПРЯМА МОВА



Всеукраїнський аграрний журнал №1 (36) / 201642

ПЕРЕДОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

ДП «Голланд Плант Україна» - розсадник плодових та енергетичних культур, розта-
шований у Закарпатській області. Компанія є лідером у виробництві високоякісних сад-
жанців, стійких до хвороб, і звичайних сортів яблунь, вишні, сливи, черешні та абрикос, а 
також садивного матеріалу енергетичної верби ліцензійних шведських сортів. 

Плодорозсадник добре відомий 
завдяки інноваційному підходу 
до вирощування продукції, впро-
вадженню передових технологій 
і чіткому дотриманню тенденцій 
на ринку. Це дозволяє значно 
розширити потенціал галузі садів-
ництва та покращити можливості 
кожного окремого садівника.

ДП «Голланд Плант Україна» 
розвиває кілька напрямків. Роз-
плідник пропонує садівникам як 
високоякісні саджанці традицій-
них сортів яблуні, груші, черешні, 
вишні, персика, сливи, так і ряд 
інноваційних сортів. Вся продукція 
плодорозсадника виробляється 
згідно передових європейських 
технологій та стандартів якості. 

СВІТОВА ПРАКТИКА - 
САДЖАНЦІ ІМУННИХ СОРТІВ

Компанія прикладає багато 
зусиль для того, щоб рухатись 
вперед та розвиватись, крокую-
чи  в ногу з часом. Її менеджери 
ретельно вивчають тенденції на 
ринках передових країн світу, 

адаптовуючи найкращі з них у 
свою діяльність. 

«Голланд Плант Україна» є 
власником виключних прав на 
виробництво та продаж в Україні 
саджанців ліцензійних столових 
сортів яблук, стійких до хвороб.

Останні кілька років робота 
фахівців плодорозсадника зосе-
реджена на розвитку напрямку 
вирощування яблук за допомогою 
імунних сортів. Європейські садів-
ники вже давно визнали значення 
і переваги даної продукції, тож 
розвивають діяльність у цьому 
напрямку. 

Завдяки «Голланд Плант» в 
Україні є вже не один приклад  
успішного досвіду у впровадженні 
імунних сортів, зокрема у садах 
ряду передових агрохолдингів і 
компаній. Саджанці плодорозсад-
ника  оправдали всі надії та спо-
дівання. Дерева стійкі до парші, 
плоди відрізняються високими зо-
внішніми і смаковими характерис-
тиками. Використання саджанців 
імунних сортів значно економить 

фінансові витрати.  Вже були 
зібрані перші промислові врожаї 
яблук Програми «Натуральне 
Яблуко®». Нарешті не  тільки  ви-
робники та фахівці галузі, а й спо-
живачі мають можливість сповна 
насолодитись багатою палітрою 
смаку та аромату нових сортів 
яблук, які на додачу ще й здоро-
віші, оскільки завдяки стійкості 
сортів до хвороб, плоди майже не 
містять залишкових хімічних речо-
вин. Яблука сортів програми «На-
туральне Яблуко®» вже з’явились 
у продажу на полицях  перших 
мереж гіпермаркетів України.

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ 
СТІЙКИХ ДО ХВОРОБ СОРТІВ:

- Саджанці імунних сортів, які 
виробляє плодорозсадник ДП 
«Голланд Плант Україна», нада-
ють можливість суттєво підвищи-
ти рентабельність саду. Витрати 
на засоби захисту рослин можна 
зменшити на 30-50%, що значно 
знижує собівартість продукції.

- Імунні сорти, завдяки своїй 
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стійкості до грибкових захворю-
вань, дають можливість досягти 
хороших результатів садівни-
кам-початківцям, котрі ще не 
мають великого досвіду роботи з 
плодовими деревами. Це рішення 
є надійним і для тих господарств, 
які не мають обприскувачів від-
повідної якості, або вирощують 
яблука на дуже великих площах.

- Імунні сорти є основою орга-
нічного садівництва, частка якого 
в Європі вже досягає 10-15% і 
невпинно зростає, зокрема й в 
Україні. Таким чином, садівник 
отримує можливість задовольни-
ти зростаючий попит споживачів 
на здоровий, якісний продукт з 
меншою кількістю залишкових хі-
мічних речовин, при цьому істотно 
підвищивши рентабельність свого 
виробництва.

Саджанці передових  імунних 
сортів, які виробляє плодорозсад-
ник ДП «Голланд Плант Україна», 
створюють безпечну основу для 
закладання високоякісного, при-
буткового саду.

На сьогоднішній день пло-
дорозсадник вирощує близько 
мільйона саджанців щорічно, 
що робить його лідером у дано-
му сегменті. Компанія постійно 
розширює спектр своїх послуг. 
Із 2012 року в Україні активно 
розвивається  програма «Нату-
ральне яблоко®». Це – п’ять ре-
зистентних , ліцензійних, столових 
сортів яблук, які підходять як для 
органічного, так і  інтегрованого 
та звичайного вирощування. У 
рамках цієї програми «Голланд 
Плант» виробляє саджанці яблунь  
таких сортів: Луна®, Розелла®, 
Оріон®, Ред Топаз®, Сіріус®. 
Якісними рисами плодів цих 
сортів є їх стійкість до хвороб, 
відмінний смак, хороша лежкість. 
Резистентність сортів до такого 

захворювання, як парша, дає 
можливість виробникам скоро-
тити обсяги внесення засобів 
захисту рослин. Крім сортів про-
грами «Натуральне Яблоко®», 
плодорозсадник пропонує своїм 
партнерам також широку палітру 
інших, стійких до хвороб сортів 
яблук. Фахівці плодорозсадника 
надають повний спектр консуль-
таційного супроводу, починаючи 
з допомоги у виборі оптимальних 
для закладання саду територій, 
їх правильної підготовки, вибору 
сортів, особливостей технології 
посадки та аж до вступу саду у 
плодоношення. 

«Голланд Плант Україна» та-
кож є офіційним представником 
програми «Шведська енергетична 
верба», спрямованої на розвиток 
в Україні перспективного напрям-
ку в енергетиці.

Компанія - ліцензійний вироб-
ник  високоякісних живців верби 
передових шведських енерге-
тичних сортів і працює в Україні 

легально, володіючи всіма необ-
хідними документами та сертифі-
катами. Садивний матеріал верби  
високої якості, має високу при-
живлюваність, швидкий ріст та є 
запорукою успішної, прибуткової 
енергетичної плантації. Консуль-
танти «Голланд Плант Україна» 
надають підтримку, починаючи з 
допомоги вибору відповідних те-
риторій, їх якісної підготовки, аж 
до нюансів посадки і збору. Все 
це у комплексі відіграє важливу 
роль для досягнення гарних ре-
зультатів. 

Програма «Шведська енер-
гетична верба» є надзвичайно 
популярною  як серед невеликих 
фермерів, наприклад, для ви-
користання  біомаси верби  для 
опалення своїх  житлових будин-
ків, господарських приміщень, 
теплиць, а також у колі великих 
виробників, які вирощують великі 
промислові плантації  енергетич-
ної верби для виробництва біома-
си з метою подальшого викори-
стання у різних цілях. 

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17,
с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,
Україна, 89420
+38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua
www.hopu.com.ua

Координатор проекту:
 +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців,
консультування та більш детальної 
інформації звертайтесь:
+38 050 372 64 67, 
+38 050 372 85 50, 
+38 050 372 61 23, 
+38 050 372 55 74





www.agroprod.biz 45

JOHN DEERE ОПРИЛЮДНИЛИ НОВУ 
МОДЕЛЬ ЧОТИРЬОХГУСЕНИЧНИХ 
ТРАКТОРІВ СЕРІЇ 9RX

Компанія John Deere вперше презентувала чотирьохгусе-
ничний трактор серії 9RX у Великій Британії на агровиставці 
CROPTEC.

Нова модель 9620RX, потужніс-
тю до 620 кінських сил, обладнана 
двигуном 15 л Cummins QSX Stage 
IV, трансмісією е18 з системою 
Efficiency Manager, яка максималь-
но збільшує ефективність машини 
і плавність переключення передач. 
Трактор обладнаний шарнірною 
системою рульового управління 
з опцією Active Command Steering 
для підвищення маневреності в 
полі, а також системою автоматич-
ного водіння AutoTrac і телематич-
ною системою JDLink.

Нова модель 9RX розроблена 
для забезпечення високої потуж-
ності, довговічності та забезпе-
чення більшої плавності ходу при 
обробці великих площ. Модель 
ідеально підходить для таких по-
тужних процесів як культивування, 
оранка, обробка і розпушування, а 
також глибоке розпушування.

Нові моделі тракторів 9470RX 
і 9520RX укомплектовані 13,5 л 
двигуном John Deere PowerTech 
PSS, тоді як моделі 9570RX і 
9620RX використовують 15-літро-
вий Cummins QSX двигун. Обидва 
типи двигунів забезпечують охоло-
дження вихлопних газів, рецирку-
ляцію відпрацьованих газів (EGR), 
мають дизельний сажовий фільтр 
(DPF) і селективне каталітичне 
відновлення. Усі норми викидів 
відповідають екологічним стандар-
там. Усі покращені додаткові опції 
цих двигунів допомагають впора-
тися з найжорсткішими польовими 
умовами. 

Нові трактори серії 9RX облад-
нані міцними, стійкими до проколів 
гусеницями Camso Durabuilt 3500 
і 6500, виконаними за технологією 
Durabilt, яка є міцною і стійкою до 
пошкоджень. Гусениці трактора 
цієї моделі мають ширину 76 см 
(30 дюймів). Загальна ширина 
машини до 3 м. Також є додатко-
во екстраширокі гусениці 91 см 
(36 д).

Так як і інші моделі 9R і 9RT, 
нові чотирьохгусеничні трактори 
9RX обладнані трансмісією е18, 
яка за рахунок автоматичного 
регулювання оборотів двигуна 
здійснює автоматизований кон-
троль і управління двигуном та 

коробкою передач, синхронізує 
швидкість, регулює падіння обо-
ротів двигуна. Це провідний в 
галузі вид трансмісії, що дозволяє 
швидко і автоматично поліпшува-
ти експлуатаційні характеристики 
цієї моделі в полі і збільшує еко-
номію палива.

Нові трактори оснащені 
шарнірною системою рульо-
вого управління в опції Active 
Command Steering (ACS), яка 
підвищує маневреність моделі в 
полі і курсову стійкість, навіть при 
швидкості до 40 км/год.

Моделі 9 RX оснащені системою 
підвіски кабіни CommandView III, 
яка укомплектована вдосконалени-
ми органами управління, відмінно 
регулює рух трактору, максималь-
но ізольована і захищає водія від 
вібрацій і можливих ударів. 

Щодо інших характеристик 
моделі, варто відмітити повністю 
інтегровану систему автоматич-
ного водіння AutoTrac та телема-
тичну систему JDLink. Простий у 
використанні дисплей управління 
Generation 4 CommandCenter за 
допомогою спеціально розробле-
них опцій забезпечує контроль 
основних технічних параметрів ма-
шини та реалізації всіх її функцій 
навіть у сутінках або нічний час. 
Світлодіодні ліхтарі денного світла 
забезпечують освітлення навколо 
трактора.

Окрім того, трактори цієї серії 
для забезпечення резерву потуж-
ності мають гідравлічну систему з 
високою продуктивністю 220 л/хв, а 
опціональна додаткова система ви-
щої продуктивності – до 435 л/хв.

Джерело: FarmingUK, грудень 2015
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На чолі рейтингу труднощів для аграріїв – подо-
рожчання матеріально-технічних ресурсів, дефіцит 
фінансових коштів і боротьба за землю. Необ-
хідно знайти баланс між витратами на посівну й 
отриманим у результаті врожаєм. Але працювати 
як раніше в сучасних реаліях вже не вийде. Час 
підвищувати врожайність і скорочувати витрати на 
агрономічних операціях. Ключовими можливостя-
ми підвищення врожайності та отримання високих 
результатів є поліпшення ефективності роботи, 
освоєння нових технологій. Це можливо при гра-
мотному інвестуванні коштів у якісні і більш дорогі 
ресурси – насіння, добрива, ЗЗР, техніку. Важли-
вим чинником, безперечно, є погодні умови. Остан-
німи роками в Україні весна не бувала тривалою і 
перепади температур від +5°С до +30°С протягом 
тижня-двох призводили до значного скорочення 
термінів посівної і, як наслідок, до величезних 
втрат, якщо запізнитися з посівом. Проблеми по-
вторюються із року в рік, і щоб отримати багатий 
урожай наступного сезону, необхідно встигнути 
вчасно засіяти максимальні площі в максимально 
стислі терміни і з максимальною точністю.

ЧОМУ СЬОГОДНІ УСПІШНІ ФЕРМЕРИ ІНВЕСТУ-
ЮТЬ У СІВАЛКУ HORSCH MAESTRO?

Уся справа в унікальних технічних рішеннях, 
поєднання яких ви не знайдете в жодному іншому 
конкурентному агрегаті. Horsch Maestro з її інновацій-
ними системами дозування та відокремлення насіння 
втілила багаторічну працю кращих конструкторів. 
Результатом тисяч тестів, проведених на полях і в ла-
бораторіях, став найкомпактніший і найнадійніший у 
світі дозатор точного висіву.

Максимальна продуктивність. Maestro 24SW 
(24-рядна) на рідних українських ґрунтах сіє 360 га/
добу (при швидкості роботи 12 км/год) з одночасним 
внесенням добрив. Це виключає втрати від несвоє-
часного посіву. Сівалка Horsch Maestro має найком-
пактніший висівний апарат і найнадійніший електро-

привод висівного диску, який витрачає мінімальну 
кількість енергії при роботі. Завдяки інноваційній си-
стемі дозування насіння вдалося досягти виняткової 
точності посіву на вказаній швидкості (99,5-99,7%) 
і, як наслідок, значного підвищення врожайності на 
20% за рахунок посіву в найкоротші строки! Завдяки 
вакуумному дозатору й електричному приводу за-
безпечується точне відокремлення насіння різного 
калібру, виключення двійників та його перевитрати. 
Економія насіння становить до 2%. Автоматичне 
відключення секцій (додаткова опція «секційний 
контроль») на вже засіяних рядах при повторному 
проході додатково заощаджує посівний матеріал ще 
на 5%.

Система копіювання рельєфу – важлива особ-
ливість 24-рядної сівалки Maestro, дозволяє працюва-
ти на полях зі складним рельєфом без втрати якості 
посіву. 

СІВАЛКА MAESTRO 24SW ВІД HORSCH: 
ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧНОГО ВИСІВУ
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Швидка окупність. Із Horsch Maestro ви заощад-
жуєте відразу за кількома показниками:
• на кількості та обслуговуванні техніки (лише один 

Maestro замість 6-8 низькопродуктивних 8-рядних 
сівалок);

• на паливі (за рахунок зменшення кількості обробок 
заощаджує до 14000 л на кожних 4000 га);

• на ЗП працівникам (скорочується кількість персона-
лу на обслуговування техніки з 16 до 2 робітників);

Зниження витрат на попередню культивацію 
ґрунту та внесення добрив (Horsch Maestro сіє куку-
рудзу, соняшник, цукровий буряк, сорго і соєві боби 
з одночасним внесенням добрив. Забезпечує якісний 
посів навіть на важких і кам’янистих ґрунтах, а також 
на полях з великою кількістю крупно-подрібнених по-
жнивних решток).

Транспортна ширина Maestro (24-рядної) – 3 м 
– дозволяє легко транспортувати сівалку дорогами 
загального призначення.

Завантаження сівалки лише кілька разів на добу 
завдяки центральному бункеру загальним об’ємом 
9000 літрів: для посівного матеріалу – 2000 л; для до-
брив – 7000 л.

Анатолій Шубаркін, головний агроном СТОВ 
«ЛАЗ-Агро», Черкаська обл.

«Сівалка відпрацювала вже три сезони. Поломок 
та звернень у сервісну службу не було взагалі! Сіємо 
цією сівалкою кукурудзу та соняшник. Продуктив-
ність: 300-350 га/добу, а бувало і до 400 га/добу! 
Глибина і норма висіву відмінні (головне – підібрати 
диски під соняшник і кукурудзу). Працювали навіть зі 
швидкістю до 15 км/год., коли підганяли терміни, і при 
цьому точність зберігалася! Дуже допомагає Horsch 
Maestro заощадити посівний матеріал завдяки посек-
ційному відключенню! Надзвичайно якісна сівалка!»

Юрій Рудник, агроном господарства агрохол-
дингу «Кернел» у Волочиському районі Хмельни-
цької обл.:

«На сівалці Horsch нічого не доводиться налашто-
вувати вручну. Оператор на моніторі задає необхідні 
параметри і відразу ж приступає до посіву. При цьому 
у нього немає необхідності залишати кабіну трактора. 
Це дуже зручно. Крім доступності і простоти у кори-
стуванні ми цінимо продуктивність Maestro 24 SW. 
Завдяки об’ємному бункеру для посівного матеріалу 
на 5 000 літрів завантаження здійснюється максимум 
два рази протягом зміни. При цьому весь процес зай-
має близько 15 хвилин. Це означає, що дорогоцінний 
час на простій практично не витрачається і машина 
постійно перебуває в роботі».



Всеукраїнський аграрний журнал №1 (36) / 201648 Всеукраїнський аграрний журнал №1 (36) / 201648

ГОТУЄМО ТЕХНІКУ ДО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ
З думкою про добрий урожай дбайливий господар заздале-

гідь турбується про те, щоб вчасно обробити землю та провести 
посівну. Важливою складовою є відповідна підготовка ґрунто-
обробної техніки – ремонт та наявність необхідних запчастин. 
У сучасних умовах, зважаючи на економічну кризу, більшість 
українських аграріїв не мають можливості оновлювати технічний 
парк своїх господарств, тому, готуючись до весняно-польових 
робіт, активно ремонтують ґрунтообробну техніку.

На ринку України є чимало 
фірм-постачальників запчастин до 
сільгосптехніки. Одна з провідних – 
ТОВ ”Франк Лемекс” (м. Тернопіль), 
заснована у 2002 р. як підрозділ 
німецького заводу ”Франк Вальц-унд 
Шмідетехнік” в Україні. 

”Франк Лемекс” продає якісні, стій-
кі до зношення запчастини до сіль-
ськогосподарської та ґрунтообробної  
техніки провідних світових брендів: 
BBG, John Deere, Demblon, Eberhardt, 
Fenet, Fiskars, Goizin, Gregoire 
Besson, Howard, Kuhn, Huard, 
IHC, Krone, Kverneland, Landsberg, 
Lemken, Naud, Niemeyer, Massey-
Fergusson, Overum, Rabewerk, Skjold 
/ Kongskilde, Ventzki, Vogel & Noot та 
інших. Загалом перелік продукції 
німецького заводу охоплює понад 
12000 виробів під брендом ”Франк 
Оригінал” (Frank Original), якість яких 
ретельно перевірена. Усі запчасти-
ни виготовлені за найсучаснішими 
технологіями зі специфічних марок 
сталей, стійких до зношування. 

”Асортимент продукції ”Франк 
Лемекс” охоплює наступні групи 

запчастин до сільськогосподарської 
техніки: лемеші для плугів, полиці, 
польові дошки; передплужники й 
інші знаряддя попередньої обробки; 
корпуси в зборі (до плугів і культива-
торів); стійки культиваторів та лемеші 
до культиваторів; ножі та пальці для 
фрез і ротаційних борін; диски для 
дискових борін, дискові ножі, диски 
сівалки, – розповів заступник дирек-
тора ТОВ ”Франк Лемекс” зі збуту 
Назарій Півньов. – Ми у виграшному 
положенні відносно того, що можемо 
запропонувати клієнту якісні зап-
частини, які постачаються на конвеєр 
великих виробників техніки та на 
ринок. Наша продукція користується 
попитом, бо ми продаємо оригінал за 
конкурентоспроможною ціною”.

Демонструючи лемеші та відвали, 
які є на складі ТОВ ”Франк Лемекс” у 
Тернополі, Назарій Півньов зазначив, 
що ці робочі органи ґрунтообробної 
техніки виготовляються з бористої 
сталі, твердість якої – близько 50 
одиниць за шкалою Роквелла. Вона 
досить стійка до зношування при 
використанні в різних типах ґрунтів. 

Крім того, вся продукція ”Франк 
Лемекс” проходить контроль за таки-
ми параметрами: контроль твердості 
відповідно до норм DIN 11 100; твер-
дість за Віккерсом (Vickers) [HV] DIN 
EN ISO 6507-1 (DIN 50 133); твердість 
за Роквеллом [HRC] DIN EN ISO 
6508-1 (DIN 50 103); контроль ударної 
в’язкості відповідно до норм DIN 11 
100; контроль  ударного вигину DIN 
EN ISO 6507-1; контроль відсутності 
тріщин; контроль магнітним поро-
шком DIN 54 135.

”Наші запчастини недешеві, але 
вони не можуть коштувати стільки, як 
вітчизняні, – пояснює пан Назарій. – 
У даному випадку головним аргумен-
том є співвідношення ціни та якості. 
Якщо брати український леміш, то він 
у два рази дешевший, ніж наш, але 
під час експлуатації наш леміш вихо-
джує в чотири-п’ять разів довше, ніж 
український. Тому, коли клієнти ви-
пробовують нашу продукцію, то вже 
не шукають інших постачальників. 

Ще однією перевагою фірми 
”Франк Лемекс” є наповненість 
складу. Запчастин є достатньо для 
комплектації майже усіх замовлень, 
їх оперативно можуть доставити в 
будь-яку точку України. 

Ми із власного досвіду знаємо, яка 
сільгосптехніка є в Україні, тому на 
складі маємо усі запчастини до неї, 
– додав Назарій Півньов. – До того 
ж 90% продукції, яка цікавить наших 
клієнтів, є в наявності безпосередньо 
тут, у Тернополі. Не потрібно чекати 
поставок з-за кордону. Інші 10% – 
це запчастини до малопоширеної 
техніки”.

Крім швидкозношуваних запчастин 
до плугів і культиваторів німецького 
виробництва під торговою маркою 
”Франк Оригінал” ТОВ ”Франк Ле-
мекс” реалізує оригінальні запчасти-
ни до сільськогосподарської техніки 
від таких виробників як Лемкен, 
Грегуар Бессон, Кун, Джон Дір, Квер-
неланд, Фогель унд Нот, Рабе тощо. 

Як кажуть у народі, скупий платить 
двічі. Тому, готуючи техніку до весни, 
слід подбати про належний ремонт та 
якісні запчастини довготривалого ви-
користання. Адже це одна із запорук 
успішного, швидкого та своєчасного 
проведення весняно-польових робіт, 
а відтак – хорошого майбутнього 
врожаю.

 Леся Заморська
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Сьогодні світове сільське господарство за викидами 
оксиду вуглецю у атмосферу на 10% обігнало промисло-
вість і транспорт, які спалюють викопне паливо. Важли-
вість усвідомлення цієї негативної тенденції саме нами, 
українцями, важко переоцінити. Адже невизначеність 
власності на землю, зазіхання на вітчизняні чорноземи 
(шляхом впровадження надінтенсивних технологій, які 
йдуть з Заходу), енергозалежність і військові дії знімають 
майже усі моральні бар’єри у сільгоспвиробників, які вже 
не думають про те, як вони будуть завтра дивитись в очі 
онуків і правнуків. Проте, український селянин, «вихова-
ний» голодоморами і тяжкою працею на землі і той, що 
сьогодні веде, за суттю, натуральне господарство, дуже 
добре мене зрозуміє. Лише дрібно- і середньо-земельне 
селянське господарство завжди могло посильно піклува-
тись про землю, родючість якої була предметом успадку-
вання від батька до сина.

Дослідження балансу гумусу у ґрунтах, проведені нами 
на території Харківської області у середині 80-х років 
минулого століття, показали, що з 430 господарств лише 
у 7-ми цей баланс виявився позитивним. Решта ж витра-
чали цей безцінний ресурс біосфери темпами, які вдвічі, 
а то і втричі перевищували темпи його нагромадження. 
І це тоді, коли застосовувались повноцінні сівозміни з 
одним, а то й двома полями чистого пару. Що вже казати 
про сьогоднішній день, коли замість «науково» обґрунто-
ваних 5-пільних сівозмін в агрохолдингах застосовуються 
3-пільні – з двома полями під просапними технічними 
культурами. 

З численних напрямків негативного впливу сільського 
господарства на довкілля звертають на себе увагу такі:

- зменшення резистентності агрофітоценозів завдяки 
застосуванню монокультури і докорінній зміні природних 
ландшафтів;

- зниження природної родючості ґрунтів через втрату 
ними гумусу і необхідність в зв’язку з цим застосування 
підвищених доз NPK.

Вирішити означені проблеми адаптивної агроекосисте-
ми, в яких широко застосовується сидерація, повноцінні 
парові сівозміни, збільшується біологічне різноманіття, 
повністю утилізується гній, застосовуються біометоди. 
Власне, адаптація, це пошук таких форм ведення сіль-
ського господарства, які б відповідали природним мож-
ливостям певної території. Свого часу всесвітньо відомий 
учений М.І. Вавілов пропонував «опівнічнити землероб-
ство», зокрема, в добре зволожуваному Нечорнозем’ї 
сіяти не пшеницю, а жито. Сьогодні основу рослинництва 

таких країн як Німеччина, Фінляндія, Швеція, Норвегія 
складає саме жито. Вавілов також вважав, що в півден-
ному степу пшеницю слід замінити на сорго. В даний час 
в Італії, Іспанії і Франції площі посівів сорго збільшилися в 
30-60 разів. 

Сучасні тенденції розвитку ґрунтозахисного землероб-
ства сприяли розробці добре розпланованої технології 
«no-till», яка дозволяє залишити майбутнім поколінням 
достатньо родючий ґрунт і запобігти емісії у атмосферу 
СО. В рамках Кіотського протоколу вже зараз діє кілька 
бірж СО, які платять компенсацію фермерам, що відмови-
лись від механічного обробітку ґрунту. На сьогодні ринок 
СО2 складає 5 млрд дол. 

Багато площ в лісостеповій і степовій зоні України 
схильні до водної і вітрової ерозії. Залишені ж на полі 
рослинні рештки перебирають на себе всю енергію 
дощу, пропускають воду в ґрунт і збережуть його нада-
лі від випаровування (рис. 1). На знімку (рис. 2) видно 
згубні результати пилової бурі, що винесла ту частину 
ґрунту, що була розпушена оранкою, боронуванням, 
культиваціями. 

За результатами багаторічних дослідів встановлено, 
що найбільш ефективним для лісостепу України із засто-
суванням технології no-till є чотирипільна сівозміна, що 
включає пшеницю, кукурудзу, сою і горох. Формується 
унікальна агроекосистема на принципах полікультури, 
міжрядного і мішаного посіву (рис. 3).

Рис. 1. Порівняння шкоди від зливних опадів на ділянці 
з no-till та зі звичайним механічним обробітком

Рис. 2. Наслідки пилової бурі на полі, не захищеному 
рослинними рештками.
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Точне землеробство – це управління продуктивністю по-
сівів з врахуванням внутрішньопольових розбіжностей місця 
існування рослин. Основні результати, що досягаються за 
допомогою цієї технології: мінімізація витратних матеріалів; 
підвищення врожайності і якості продукції; мінімізація нега-
тивного впливу на довкілля;  підвищення якості земель.

Ця технологія реалізується в двох режимах – «off-line» 
і «on-line». Перший передбачає попередню підготовку 
на стаціонарному комп’ютері карти-завдання, в якій міс-
тяться просторово прив’язані за допомогою GPS дози 
добрива для кожної елементарної ділянки поля, яка скла-
дає 2-2,5 сотки (рис. 4). Для цього проводиться збір необ-
хідних даних про поле на основі ґрунтових аналізів. Далі 
розраховуються дози для кожної елементарної ділянки 
поля, з формуванням карти-завдання (рис. 5). Потім кар-
та-завдання переноситься на бортовий комп’ютер тракто-
ра, оснащеного GPS-приймачем і за допомогою спеціаль-
ного обладнання виконується задана операція. 

Другий режим («on-line») передбачає визначення агропо-
треб рослин на певній ділянці поля за допомогою спеціальних 
датчиків безпосередньо під час виконання операції. Бортовий 
комп’ютер отримує дані від датчика, порівнює їх з записани-
ми в пам’ять агропотребами і посилає сигнал на контролер. 
В даний час активно ведуться розробки різних датчиків 
– оптичних, механічних, електромагнітних, що визначають 
вміст азоту в листі, засміченість посівів; оцінку біомаси.

Під екологічною конверсією сільського господарства 
розуміються різноманітні шляхи його екологізації, передусім 
завдяки перетворенню у корисні субстанції органічної маси. 
Останнім часом до конверсії включають і ті напрями, які на-
ближають агросферу до біосферних механізмів – біологічне, 
органічне, біодинамічне рослинництво і тваринництво.

Органiчне рослинництво – така форма його ведення, 
в межах якої відбувається свідома мінімізація (аж до 
повної відмови) використання синтетичних агрохіміка-
тів, регуляторів росту рослин, кормових домішок, ГМО. 
Для боротьби з бур’янами і шкідниками застосовуються 
біологічні методи: внесення природних ворогів і специ-
фічних патогенів. Застосовуються сівозміни, складені з 
урахуванням циклу розвитку шкідника, обробіток ґрунту, 
що призводить до знищення смітних рослин. Скорочення 
врожайності на 20 % в порівнянні з традиційними мето-
дами компенсується майже вдвічі вищою ціною на готову 
продукцію. Найбільш відомі «органічні» господарства 
це «Обрій» та «Агроекологія» (Полтавська область), ос-
новними особливостями технології яких є такі: 

- застосування ґрунтозахисних прийомів, при яких 
обробіток під всі культури ведеться на глибину до 5 см, а 
поверхня ґрунту мульчується післяжнивними рештками. 

- відтворення родючості ґрунтів за рахунок органічних 
добрив, таких як гній, нетоварна частка врожаю, а також 
післяжнивні посіви сидератів. 

- захист посівів від бур’янів здійснюється застосуван-
ням культивації, напівпару, посівами післяжнивних сиде-
ратів із хрестоцвітих, які мають алелопатичний вплив на 
бур’яни. 

У органічному тваринництві також існують певні забо-
рони, що стосуються годівлі тварин, їхнього лікування та 
утримання.

Бiодинамiка – це сучасна ефективна технологія, яка 
дозволяє максимально швидко поновити мікробіологіч-
ний баланс ґрунту, відновити його структуру та природні 
властивості. У біодинамічному землеробстві важливо не 
тільки удобрювати ґрунт, але і підгодовувати незлічен-
них мешканців, що живуть в ньому. Для компостування  
використовується будь-яка органіка: тирса, солома, 
кухонні відходи, бур’яни, скошена трава і навіть гілки. 
Принциповою відмінністю є ставлення до «бур’янів», які 
вже використовуються в якості біоіндикаторів, указуючи 
на кислотність ґрунту, дефіцит води тощо, і які завдяки 
алелопатичним властивостям борються зі шкідниками 
(ромашка, кропива, валеріана, деревій). 

У сучасних європейських школах біодинаміки значна 
увага приділяється наближенню структури до природної 
екосистеми через збільшення природного біорізноманіт-
тя з використанням для захисту одних рослин іншими, 
наприклад, цибулі, або часнику. Важливим є принцип 
біологічної сумісності рослин, які виділяють різні речови-
ни. Тому дуже актуальними є мішані посіви та полікуль-
тура.

«Здичавлення» однієї з віддалених ділянок садиби, 
може стати біотопом для їжаків, птахів та інших природ-
них ворогів шкідників. А дикорослі трави виконуватимуть 
функцію біодинамічних, зокрема для приготування насто-
їв, зелених добрив і компосту. При цьому разом садять 
чагарники і багаторічні рослини, цибулинні і ароматичні, 
однорічні і ґрунтопокривні, що дозволяє запобігти розпов-
сюдженню хвороб, характерних для сільського господар-
ства інтенсивного типу.

Вермитехнологiя – важливий напрямок бiоконверсiї 
сiльського господарства. Компостні черви (та штуч-
но виведені гібриди – каліфорнійський, «старатель», 
Dendrobеana) джерело живлення яких – рослинні рештки, 
сприяють накопиченню органічної речовини, з якої утво-
рюється біогумус (вермікомпост) – екологічно безпечне 
органічне добриво, отримане з харчових відходів, листя, 
соломи, стебел рослин і іншої органіки, картону і паперу, 
целюлози і органічних відходів. Біогумус перевершує гній 
і компости за вмістом гумусу в 4-8 разів. Застосування 
локального внесення біогумусу в умовах Лісостепу доз-
воляє: збільшити врожайність картоплі в середньому на 
68 %, помідорів – на 51 %, солодкого перцю – на 81 %. 

Перелічене вище для практиків сільського господар-
ства, напевне, нагадує утопію. І значною мірою, вони 
мають рацію. Проте, практичне використання позначе-
них екологічно-толерантних прийомів можливе за умови 
повернення до дрібно- і середньо-земельного селянсько-
го господарства, у якому селянська родина як власник 
цієї землі буде зацікавлена не лише отримувати макси-
мальні врожаї, а й підтримувати максимальну родючість 
ґрунтів (у спадок дітям). Лише тоді природна родючість 
ґрунтів зможе розглядатись у агросфері не лише як 
умова людського господарювання, а й як головний його 
результат. 

Рис. 3. Штучна екосистема, сформована при 
застосуванні технології no-till на принципах міжрядного 
і мішаного посіву 

Рис. 4. Розпланування поля на елементарні ділянки

Рис. 5. Карта внесення 
добрив для режиму on-line
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАКТОРІВ 
ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Забезпеченість сільськогосподарською технікою складає 
зараз головну проблему для реалізації концепції стійкого 
розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності укра-
їнського аграрного сектора. Тому від рівня оснащеності і 
застосування інтенсивних машинних технологій залежить 
вирішення більшості проблем АПК.

Структура і склад тракторного парку сільського господар-
ства в значній мірі залежать від технологій і надійності енер-
гозасобів. 

Головними особливостями етапу механізації аграрного ви-
робництва є збільшення одиничної потужності тракторів, уні-
версалізація, тобто забезпечення їх багатофункціональності, 
а також суттєве підвищення експлуатаційної ефективності, 
особливо надійності, паливної економічності, ергономічності, 
а в результаті продуктивності машинно-тракторних агрегатів 
(МТА) у цілому.

Основним типом трактора в найбільш розповсюдженому 
діапазоні потужностей залишається колісний трактор тради-
ційної компоновочної схеми, удосконалення якого ведеться 
з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. За останні 
роки практично всі провідні фірми обновили гаму тракторів, 
що випускаються, розширивши діапазон потужностей їх 
двигунів і змістивши тим самим межі використання тракторів 
з шарнірно з’єднаною схемою в бік більш високих тягових 
класів.

Поновлюються трактори шарнірно з’єднаної схеми з усіма 
ведучими колесами однакового розміру, причому провідні 
фірми-виробники експериментують з встановленням гусенич-
них рушіїв трикутної схеми замість коліс, що значно підвищує 
їх тягові якості. 

Трактори нетрадиційних компоновочних схем зберігають 
обмежене розповсюдження, однак номенклатура їх розши-
ряється.

Займають своє місце на ринку моделі сільськогоспо-
дарських тракторів з гумотросовими гусеницями (Фірма 
«Caterpillar» (США) разом з «Сlааs» (Німеччина) та «John 
Dееге» (США). Діапазон потужностей цих тракторів знахо-
диться в межах 200–600 к.с. Але на даний час витіснити з 
ринку потужні колісні трактори неможливо в зв’язку з по-
рівняно великою матеріаломісткістю гусеничних тракторів і 
високою ціною.

Тенденція все більшого використання тракторів великої по-
тужності на енергоємних операціях пов’язана з радикальними 
удосконаленнями модульної конструкції тракторів і самохід-
них машин широкого призначення, а також блочно-модульно-
го компонування з кількома ведучими мостами великої ван-
тажопідйомності до 20 т, що дає можливість використовувати 
такі енергозасоби 200–220 діб на рік. 

При придбанні зарубіжних с.-г. тракторів, українські покупці 
в основному орієнтуються на популярність брендів фірм – 
виробників тракторів. В результаті самими затребуваними 
не випадково виявились зарубіжні с.-г. трактори провідних 
виробників, таких як Саse, John Deere, New Holland, JCB, 
Claas, AGCO. Найбільший попит мають колісні повнопривідні 
з двома ведучими мостами трактори класичної компоновки 
в діапазонах середньої (до 250 к.с.) і високої потужності 
(251…400 к.с. і вище).

Аналіз ринку мобільних енергетичних засобів вказує, що най-
більш затребувані вітчизняними покупцями моделі зарубіжних 
тракторів при нижчій ціні за техніко-економічними і експлуатаці-
йними показниками перевищують аналогічні параметри інших 
моделей фірм-конкурентів в тих же класах потужності, маючи 
кращі показники співвідношення ціна–якість та гарантованою 
якістю технічного обслуговування. Їх високі споживчі якості 
орієнтовані на запити покупців. Рівень складальних одиниць, 
що входять в їх конструкцію, високий (зокрема сучасних, еко-
номічних і надійних двигунів з електронним керуванням, бага-
тошвидкісних ступінчастих коробок передач з перемиканням під 
навантаженням або безступінчастих гідрооб’ємних, з ефектив-
ним одночасним гальмуванням задніми і передніми колесами, 
комфортною кабіною з низьким рівнем шуму, широким набором 
різних засобів автоматизації і ін.). При раціональному агрегату-
ванні з широким комплексом машин-знарядь і їх правильній екс-
плуатації вони забезпечують в господарствах не тільки істотне 
збільшення продуктивності і зниження погектарної витрати па-
лива, але і значне зменшення трудомісткості технічного обслуго-
вування при експлуатації, підвищення надійності, довговічності і 
безвідмовності тракторного парку в цілому.

Проблеми підвищення ефективності тракторної техніки 
тісно пов’язані з вибором оптимальної потужності і досягнен-
ням відповідної маси трактора. В світовому тракторобудуван-
ні рівень потужності складається на основі попиту і статично 
відображає можливості її використання. Статистика розподі-
лу залежності маси трактора від потужності дозволяє оцінити 
економічність конструкцій за допомогою усереднених значень 
енергонасиченості, оскільки таким чином можна встановити 
на даний період оптимальну енергонасиченість з погляду не-
сучої здатності конструкцій при рядовій структурі використа-
них матеріалів. Крім того, зарубіжні тракторобудівні фірми 
розглядають оптимальну енергонасиченість тракторів з 
погляду найбільшого задоволення потреб покупців, надаючи 
при цьому велику увагу підвищенню тягово-зчіпних якостей 
при відповідних робочих швидкостях, що використовуються в 
процесі виконання різних сільськогосподарських операцій.

З метою підвищення продуктивності при виконанні с.-г. 
робіт тракторними агрегатами є декілька шляхів: подальше 
підвищення робочих швидкостей, що обмежується рядом 
причин агротехнічного характеру, збільшення ширини захва-
ту знарядь, що обмежується умовами стійкості руху, мане-
врування, копіювання рельєфу, часу перескладання агрегатів 
і т. д., або комбінування машин і поєднання операцій, якщо 
це можливо за технологією виробництва с.-г робіт. У всіх цих 
випадках потрібна зміна конструкції силової установки, шасі, 
органів керування і навіть в цілому компоновки тракторів. 

Однак, не всі моделі зарубіжних тракторів для аграрного 
виробництва, не дивлячись на їх вищий в порівнянні з вітчиз-
няними тракторами технічний рівень, однаково затребувані 
у вітчизняних покупців, і залежить це не стільки від бренду, 
скільки від комплексу техніко-економічних і експлуатаційних 
показників, обраних для конкретних господарств. Таким чи-
ном на перше місце виходять критерії забезпечення спожив-
чих вимог аграріїв.

В цілому трактори будуть конкурентоздатними та користу-
ватись попитом, якщо задовольняють наступним вимогам 
при експлуатації: підвищення продуктивності праці і скоро-
чення часу на допоміжні операції; хороша прохідність (по 
місцевості, в міжряддях, на схилах) і маневреність; універ-
сальність - можливість використання на різних роботах та на 
транспорті; можливість широкого агрегатування з наявним та 
перспективним набором машин і знарядь; висока надійність; 
забезпечення безпеки і зручності роботи водія (тракториста); 
зниження трудомісткості обслуговування, пристосованість до 
механізації і автоматизації обслуговування; підвищення па-
ливної економічності і зменшення витрати мастила; зменшен-
ня номенклатури паливо-мастильних матеріалів; можливість 
агрегатування з машинами і знаряддями зарубіжних фірм; 
пристосованість до кліматичних (зональним) умов та ін.

Вказані перспективи розвитку тракторобудування базують-
ся на ряду тенденцій, які намітилися у зарубіжній тракторній 
техніці. Підвищення потужності тракторів пояснюється вимо-
гою підвищення продуктивності праці. Одночасно із збільшен-
ням потужності тракторів виникло декілька напрямів її раці-
онального використання: підвищення робочих швидкостей, 
тягового зусилля; застосування знарядь, що мають привід від 
ВВП трактора.

Підвищення тягового зусилля привело до створення комбі-
нованих і широкозахватних агрегатів, що суміщають декілька 
сільськогосподарських операцій. Основою їх є потужні трак-
тори, що працюють без підвищення швидкостей.

Оптимальне рішення при виборі того або іншого напряму 
використання потужності визначається усестороннім еко-
номічно обґрунтованим аналізом. Проте часто підвищення 
робочих швидкостей і тягових зусиль стримується існуючими 
технологічними прийомами, обмеженими розмірами міжрядь 
і так далі. Вказані суперечності знаходять вирішення в заміні 
пасивних робочих органів активними, які приводяться від 
двигуна трактора, створенні комбінованих машин і агрегатів, 
виключенні окремих другорядних операцій.

Із застосуванням активних робочих органів також стає мож-
ливим механізувати такі операції як міжрядна обробка малих 
площ, закладення в ґрунт пожнивних залишків і органічних 
добрив, зменшити тяговий опір знарядь і буксування трактора. 
Проте при застосуванні ротаційних машин спостерігається 
підвищена витрата енергії, іноді більша, ніж для пасивних ро-
бочих органів. Це пред’являє спеціальні вимоги до компоновки 
трактора у напрямі полегшення ходовій частині і, навпаки, по-



силення приводу до відбору потужності. Намічається подальше 
розширення використання гідроприводу робочого устаткуван-
ня, введення декількох валів відбору потужності та підйом-
но-навісних пристроїв, збільшення маневреності трактора.

При виключенні окремих другорядних операцій знижу-
ється ущільнення ґрунту шляхом скорочення числа проходів 
машинно-тракторного агрегату по полю. При цьому краще 
зберігається природна вологопроникність ґрунту. Крім того, 
скорочення числа проходів агрегатів пов’язане із зниженням 
затрат на кожен гектар площі.

Прогнозні розрахунки показують, що в великих господар-
ствах продуктивність ґрунтообробних агрегатів вимагає ви-
користання колісного трактора 4К4 з потужністю двигуна 300 
к.с. і більше. Характеристики двигунів таких тракторів відріз-
няються чітко вираженими постійними діапазонами потуж-
ності і крутного моменту. Запас крутного моменту забезпечу-
ється системою керування потужністю і надійно перекриває 
пікові навантаження під час експлуатації. Електронна система 
регулювання двигунів дозволяє програмувати число обертів 
і стежити за їх підтриманням на постійному рівні. При необ-
хідності цю інформацію можна легко записати та відновити 
з пам’яті. Крім того, за допомогою функції «круїз-контролю» 
можна програмувати як швидкість руху трактора, так і число 
обертів валу відбору потужності. В цілому характеристики 
таких двигунів гарантують низьку витрату пального, великий 
крутний момент і значний запас потужності. 

Потужність та економічність таких дизелів підвищується за 
рахунок використання чотирьохклапанної системи газороз-
поділу на кожний циліндр, оснащення їх системою живлення 
Common Rail з електронним керуванням подачею палива з 
підвищеним тиском упорскування, а також пристроєм FSC 
регулювання швидкості руху в полі (дозволяє змінювати час-
тоту обертання колінчастого валу за допомогою клавішного 
перемикача). Цей пристрій вигідно і зручно застосовувати при 
агрегатуванні машин з приводом від валу відбору потужності 
і виконанні розворотів в кінці гону. 

Головна причина використання потужних тракторів в сіль-
ському господарстві — економічна. Оснащення господарства 
потужною технікою забезпечує можливість успішного вико-
нання трудомістких робіт в найбільш вигідні агротехнічні стро-
ки і в короткий термін. Проте необхідно пам’ятати, що при 
нераціональному їх використанні різко збільшуються витрати. 
Так, при завантаженні двигуна нижче 40% номінальна питома 

витрата палива збільшується на 20%. При багатоцільовому 
використанні потужних тракторів може знизитись їх заванта-
ження внаслідок тривалих холостих переїздів, експлуатації на 
легких роботах, простою в неробочий сезон і так далі.

На значній кількості моделей тракторів застосовуються 
трансмісії з механічними ступеневими коробками передач. 
Для полегшення зміни швидкості руху в них широко вико-
ристовуються шестерні постійного зачеплення з перемикан-
ням передач без розриву силового потоку. Конструктивно 
це здійснюється за допомогою гідропідтискних муфт та 
електронного керування ними. Використовуються на таких 
тракторах також коробки передач Smootshift, що включає 
пристрої Selectronic, Autoshift Automatic і Autoshuttle. Пристрій 
Selectronic дозволяє заздалегідь вибирати одну з трьох груп 
передач і перемикати їх під керуванням електроніки під на-
вантаженням.

Пристрій Auloshift Automatic здійснює вибір і перемикання 
передач без розриву потоку потужності залежно від наванта-
ження на двигун. Має чотири режими роботи: рух по дорозі 
з причепом, оранка, агрегатування знарядь з приводом від 
ВВП з частотою обертання 540 або 1000 об/хв. П’ятий режим 
може бути запрограмований водієм.

Перспективним напрямом в розвитку гідравлічних систем 
тракторів є створення універсальних конструкцій, що дозво-
ляють у разі потреби здійснювати силове, висотне або пози-
ційне регулювання глибини обробітку ґрунту, відбір потуж-
ності для приводу сільськогосподарських машин і знарядь. 
На базі гідравлічних систем керування все більший розвиток 
отримує автоматизація керування тракторами при виконанні 
робочих операцій.

Зменшення коливань водія на сидінні досягається вдо-
сконаленням системи підвіски сидіння і остову трактора в 
цілому. Знаходять застосування автоматичні системи підвіски 
сидіння. Зменшення шуму на робочому місці досягається 
поліпшенням віброзахисту кабіни і ізоляцією джерел шуму і 
вібрацій, потрібний мікроклімат в кабіні — вдосконаленням 
системи фільтрації, підігріву і кондиціонування повітря, що 
подається в кабіну. Все ширше застосування знаходять зву-
копоглинальні перегородки і оббивні матеріали.

Велика увага приділяється раціональному розміщенню 
важелів і педалей керування. Кількість важелів і педалей 
зводиться до мінімуму шляхом застосування гідроприводу і 
електронно-гідравлічного керування.

www.lemken.com

Передпосівна комбінація Корунд 8 показує багатосторонність використання та
та високу продуктивність як при мілкому, так і глибокому обробітку. Вона вирівнює,
розрихлює та подрібнює на вищому рівні - особливо акутально при вирощуванні
картоплі та кукурудзи. Переконайтеся в цьому в наступних аргументах:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ: НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
ПЕРЕДПОСІВНА КОМБІНАЦІЯ КОРУНД 8 –
ПЕРЕВАГА В БАГАТОСТОРОННОСТІ

Більше інформації про
передпосівну комбінацію
Корунд знайдете на
unter lemken.com

Підпружинений брус з позиціями

„на зріз“ чи „на згладжування“ для

оптимального вирівнювання.

� Масивні несучі кронштейни із пружинної сталі для
 високої стабільності
� Коротка, компактна конструкція із вигідним 
 розташуванням центру тяги
� Зубчато-планчатий коток із необслуговуваними 
 підшипниками
� Різні лапи для мілкогго та глибокого обробітку



Всеукраїнський аграрний журнал №1 (36) / 201658

ХРОНІКА ХХ СТ.: ОСНОВНІ ПОДІЇ У СВІТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

1932
Модель 700C або Tipo 30 - це пер-

ший гусеничний трактор, що надійшов 
у масове виробництво в Європі; він 
отримав широке розповсюдження в 
африканських колоніях, де став неза-
мінним при обробітку цілинних, пухких і 
піщаних земель.

1937
Компанія Ford представила трактори 

серії N з 3-точковою зчіпкою: одну з 
найуспішніших серій тракторів за всю 
історію виробництва.

1939
На 43 сільськогосподарському і кін-

ному ярмарку у Вероні представлений 
новий гусеничний трактор Fiat. Він 
оснащений двигуном низького стиснен-
ня з циклом Borghetto Otto, який може 
працювати з різними типами палива: 
гас, дизель, етанол, бензин і метан. Ця 
модель проводилася і продавалася аж 
до 1947 року.

1947
Після придбання New Holland кор-

порацією Sperry Rand в США компанія 
змінила назву на Sperry New Holland 
і домоглася прориву в сінозбиральній 
технології завдяки випуску сінної плю-
щилки Haybine.

1950
Наприкінці 50-х років виробництво 

двох нових моделей, 18 La Piccola і 411, 
принесло тракторам Fiat справжній 
міжнародний успіх.

1952
Кейс випускає перший в Європі са-

мохідний зернозбиральний комбайн.

1963
Випускається перший самохідний 

валкоукладчік 900 Speedrower®.
1964

Компанія Sperry New Holland вику-
пляє велику частину акцій у компанії 
Кейс.

1971
Компанія New Holland випускає пер-

ший фронтальний навантажувач.
1973

Випускається модель Fiat 640. Це 
знаменує собою початок тривалого 
міжнародного успіху, який триває й 
досі.

1974
Компанія Sperry New Holland ви-

пустила перший в світі комбайн Twin-
Rotor®: чудова концепція, яка досі є 
найбільш затребуваною в галузі.

1975
Компанія Braud запустила свою 

першу самохідну модель виноградо-
збиральної машини 1020. Згодом ця 
модель була вдосконалена, отримавши 
назву Braud 1014, і стала найпопуляр-
нішою виноградозбиральною машиною 
в історії з рівнем продажів більш 2000 
одиниць менш ніж за чотири роки.

1982
Серія Ford 10 являє собою перші 

по-справжньому сучасні трактори: зав-
дяки сучасному стилю та кабіні Super Q 
ці моделі стають світовими лідерами у 
своїй галузі по комфорту і безпеки.

1984
Компанія Fiat Trattori змінює назву 

на FiatAgri і набуває 75% акцій компанії 

Braud, виробника самохідних виногра-
дозбираль машин.

1986
Компанія Ford купила компанію 

Sperry New Holland, в результаті чого 
була утворена корпорація Ford New 
Holland Inc.

1988
Компанія Fiat об'єднує свої напрямки 

виробництва сільськогосподарського 
та будівельного обладнання під назвою 
Fiat Geotech. Назва FiatAgri зберігаєть-
ся як марка сільськогосподарського 
устаткування.

1991
Fiat набуває Ford New Holland Inc. і 

об’єднується з Fiat Geotech. Нова ком-
панія отримує назву NH Geotech.

1994
Процес інтеграції компаній Ford New 

Holland і Fiat Geotech завершується і 
компанія отримує назву New Holland. 
На міжнародній конференції в Лондоні 
(Великобританія) офіційно оголошено 
про запуск дилерській мережі компа-
нії.

1996
Акції компанії New Holland котиру-

ються на Нью-Йоркській фондовій біржі 
з 1 листопада.

1999
Fiat Group набуває Case Corporation 

і об’єднується з New Holland NV для 
створення CNH Global, світового лідера 
з виробництва сільськогосподарського 
та будівельного обладнання.
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DOMINONI – НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ТА НАДІЙНІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ

Dominoni – компанія, яка уже більше 50 років є лідером серед європейських виробників кукурудзяних 
жаток для комбайнів. Це великий досвід, який дозволяє Dominoni створювати все більш і більш 
функціональні, досконалі, ефективні і надійні моделі. 

З  2015 року офіційним дилером з продажу жаток Dominoni в Україні є «Волинська фондова компанія».

В основі компанії Dominoni  лежить 
гнучкість, що дозволяє виробляти про-
дукти максимально адаптовані  відпо-
відно до вимог замовника. 

І вся 50-літня історія свідчить, що клі-
єнти завжди вимагають, щоб конструк-
ція кукурудзяної жатки була водночас: 
міцною і легкою, функціональною і про-
стою, високопродуктивною і надійною, і 
головне, працювала без втрат врожаю 
і не потребувала частого технічного 
обслуговування, щоб зменшити втрати 
часу.

Тому саме ці вимоги покладені в ос-
нову дизайну Dominoni, і якість жаток 
вражає все більше і більше користувачів 
в усьому світі.

Робочі вальці з 5-ма посиленими 
ребрами з зносостійкої сталі, що обер-
таються в протилежних напрямках, 
дозволяють безперервно захоплювати 
стебла. Для збирання кукурудзи така 
конструкція є найефективнішою та доз-
воляє збирати  навіть у дуже важких 
умовах.

Крім цього, такі вальці мають трива-
лий термін експлуатації  і не вимагають 
ні звичайного, ні позачергового обслуго-
вування, що мінімізує витрати на ремонт 
і технічне обслуговування.

Подрібнювач стебел встановлюєть-
ся на лівому боці втягуючих вальців. Ця 
позиція є дуже важливою для взаємо-
узгодження руху ножів подрібнювача та 
вальців для того, щоб повністю подріб-
нити на клаптики всі стебла і не залиши-
ти цілих на землі.

Іншою основною особливістю подріб-
нювача стебла Dominoni є його великий 
діаметр, що гарантує більшу швидкість 
різання та забезпечує відмінний зріз 
навіть з ножами після тривалого вико-
ристання.

Елементи збиральної секції
(1) плити стола  з гідравлічним регу-

люванням для  швидкого адаптуванння 
жатки (зменшенням або збільшенням 
відстані між ними) для збирання кукуру-
дзи різного розміру, вологості та волок-
нистості.

(2) втягуючі ланцюги мають хромова-
ні штифти, які забезпечують тривалий 
термін служби ланцюга. 

(3) самоустановлювальні і самоо-

чисні натяжники забезпечують завжди 
досконалий натяг ланцюга, запобігають 
будь-яким ризикам забивання і не вима-
гають регулювання.

(4) зірочки великого діаметру дозво-
лили проводити збір більш м’яко з більш 
низьким обертанням, що дозволило 
уникнути спадання ланцюга.

Трансмісія у масляній ванні
Елементи передачі захищені герме-

тичним картером, і занурені в масляну 
ванну. Натяг ланцюгів перевіряється 
автоматично. Тому вони не вимагають 
регулювань або доливання мастила, і, 
відповідно, частого періодичного обслу-
говування.
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Філії:

ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР DOMINONI

- Завдяки 50-річному досвіду в проектуванні та розробці жатки DOMINONI  - це високоякісна, функціональна 
та надійна техніка для збору Вашого урожаю.
- Жатки ROCK.  Дільники ряду, виготовлені із високоякісної сталі, гарантують збір урожаю в особливо 
важких умовах.
- Жатки KAIMAN. Поліетиленові дільники ряду (запатентовано) оснащені спеціальними похилими крилами, 
які дозволяють вхід продукту, але не дозволяють його вихід. Завдяки цьому значно зменшуються втрати 
урожаю.
- В обох жатках низький профіль забезпечує ефективну роботу подрібнювача незалежно від нерівностей 
ґрунту та важкості умов. При цьому втрати врожаю і затрати потужностей зведені до мінімуму.
- Завдяки легко замінному адаптеру жатки для збирання кукурудзи DOMINONI підходять до будь-яких типів 
комбайнів.

 

ЦЕ ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКУ

ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ

КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ DOMINONI

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

м.Полтава........................(0532) 63-95-45
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Тел/факс. (044)-22-12-774, (067)-325-65-35, (050)-445-78-75
e-mail: steerfarm@i.ua,
www.steerfarm.com

З усіх питань щодо продукції компанії RAVEN Industries звертайтеся до офіційного дилера в Україні



КАК ИСКОРЕНИТЬ ВОРОВСТВО ТОПЛИВА…
В условиях роста цен на топливо, доля стоимости которого в расходах АТП и сельхозпроизводителей и без 

того велика, проблема его хищений остра как никогда. Одно время казалось, что появление систем GPS-мони-
торинга в сочетании с датчиком уровня топлива в баке – это панацея. Однако оказалось, что водители умудря-
ются и при наличии этих систем воровать топливо в объемах не менее 20% от фактического расхода! О том, 
как это делается, и как можно действительно пресечь воровство, и пойдет речь в данной статье.

Датчик в баке при изменении уровня топлива меняет по-
тенциал напряжения и при должной калибровке трансфор-
мирует это значение в объем расхода. Этот метод хорош 
для технологического контроля объёма заправки топлива 
в бак, учета и прогнозирования расходов, а не для борьбы 
с воровством. При движении по неровной дороге и тормо-
жениях уровень топлива резко меняется, поэтому для отсе-
чения ложных срабатываний о сливе топлива или заправке 
компьютерная программа отсекает колебания до 5 литров (а 
иногда и до 10).

«Сообразительные водители» быстро поняли этот прин-
цип, и теперь сливают топливо из бака на стоянке с включен-
ным зажиганием партиями не более 5 литров по несколько 
раз в день, одновременно взбалтывая топливо в баке палкой. 
Другой способ - в движении авто прямо из бака через тонень-
кую трубку маленьким электронасосом (продаётся в любом 
автомагазине) в канистру, находящуюся в кабине. Думаю 
понятно, что датчик в баке не дает гарантии объективного 
контроля расхода топлива. При этом он работает только в со-
четании с GPS-трекером, что существенно увеличивает стои-
мость установки и предполагает ежемесячную абонентскую 
плату. Кстати, при наличии в баке 0,1% спирта погрешность 
датчика уровня топлива увеличивается до 10%. 

Логичное следствие из сказанного – необходимость 
контроля непосредственно расхода топлива. Однако класси-
ческий способ монтажа, применяемых с этой целью расхо-
домеров, дает такую погрешность измерений, которая прак-
тически сводит на «нет» целесообразность такого контроля. 
Имеется в виду установка двух расходомеров (на подачу и 
обратку) либо дифференциального двухкамерного расходо-
мера (что по сути то же самое) - это скорее мера психологи-
ческого воздействия на водителей, а не инструмент точных 
измерений. Дело в том, что очень часто через обратку топли-
во идет вспененное и с воздухом, от чего счетчик на обрат-
ном потоке показывает объем, не имеющий ничего общего с 
реальным, соответственно весь принцип учёта некорректный, 
а общая погрешность достигает не менее 15%. Но более 
того, при такой схеме подключения насос низкого давления 
будет работать с повышенным износом и перегреваться, так 
как максимальная пропускная возможность расходомеров то-
плива 300 литров/час, а производительность насоса минимум 
400 литров/час, при этом сам расходомер будет работать в 
пиковом режиме, естественно с максимальной погрешностью 
и износом. 

Есть ещё один метод контроля расхода топлива. На 
импортной технике с бортовым компьютером для контроля 
расхода топлива также применяется снятие с CAN шины 
сигнала об расходе топлива двигателем, но данные с бор-
тового контроллера о расходе – расчетные, а не фактиче-
ские. Контроллер вычисляет значение расхода с одного из 
цилиндров по сложному алгоритму подсчета количества 
впрысков топлива за единицу времени, с поправками в за-
висимости от датчика давления в топливной рейке, датчи-
ка температуры двигателя, датчика оборотов двигателя, 
включенной передачи трансмиссии и т.д. Погрешность 
таких измерений не менее 5%, и всегда в большую сторо-
ну, чтобы при использовании опции «топлива хватит на N 
километров пути» не указать больший километраж, чем 
тот, который можно реально проехать на остатке топлива в 

баке или просто оказаться с пустым баком, хотя по датчику 
на приборах что есть…

Что же делать? Можно ли точно контролировать расход 
топлива? Да, такой способ предложила украинская компания 
«Югспецприбор». Специалисты компании изначально поста-
вили цель, что только при максимальной погрешности всей 
системы (а не отдельного счётчика) в 1% можно добиться 
существенного экономического эффекта и оптимизации 
расхода топлива. А потом придумали, как это сделать. Идея 
заключается в том, чтобы обратный поток топлива пустить 
на подачу в подкачивающий насос через отдельный бачок, в 
котором из этого потока отделяется воздух и выходит в бак, а 
фактический расход топлива пропустить через один счетчик 
между основным баком и подкачивающим насосом.

То есть, всё топливо из обратки накапливается в отдель-
ном резервуаре и из него спокойно, параллельно с потоком 
из основного бака всасывается насосом низкого давления. 
Естественно, реализация решения потребовала определен-
ных технических ухищрений – необходимо предусмотреть 
возможность автоматического выхода воздуха из топливной 
системы и сброса давления в обратном потоке. Для этого 
был применен топливно-воздушный ресивер (ТВР). ТВР 
имеет очень важное свойство – при изменении уровня топли-
ва в нем меняется и пропускное сечение выхода топлива из 
него. Ниже представлена принципиальная схема.

«Югспецприбор» дает двухлетнюю гарантию на работу 
всего оборудования, берет на себя сервисное обслуживание 
и гарантирует его безопасность для топливной системы. По 
заявке клиента проводится тестовая установка для взвешен-
ного принятия решения. После установки пломбируются все 
соединения топливной системы, позволяющие манипулиро-
вать расходом, чем исключается несанкционированный до-
ступ. При должной материальной ответственности водителя 
за сохранность пломб и их регулярном осмотре злоупотре-
бления с топливом на этом закончатся раз и навсегда.

«Югспецприбор» имеет богатый опыт (8 лет) установки 
проточных расходомеров и GPS мониторинга на все виды 
транспорта. Более детальную информацию смотрите на сай-
те www.uspi.com.ua, или обращайтесь за консультацией по 
телефонам: (0552) 355 554, (050) 494 00 25, (050) 698 08 87, 
(067) 552 42 52, (097) 366 69 90.
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ВИНАХІДНИК-ЕЛЕКТРОТЕХНІК ЗІ СВІТОВИМ ІМ’ЯМ
Майже 200 оригінальних проектів у галузі електротехні-

ки і електротехнології транспорту та сільського господар-
ства належать видатному українському винахіднику Миколі 
Миколайовичу Бенардосу.

Його ім’я добре відоме фахівцям у галузі зварювання. Із 
самого початку використання спосіб електродугового зва-
рювання металів вугільним (не плавким) електродом одер-
жав назву “способу Бенардоса”, першим набув широкого 
застосування і до сьогодні є одним із найпоширеніших. 
Бенардос є автором оригінальних акумуляторів і способів 
їхнього виготовлення, проекту будівництва гідроелектро-
станції на р. Неві, способу передачі електроенергії на вели-
кі відстані, методу гальванізації великих площ, тигельного 
електропаяння тощо.

Майбутній електротехнік народився 26 липня 1842 р. у 
с. Бенардосівка Херсонської губ., (тепер с. Мостове Мико-
лаївської обл.) у сім›ї військовослужбовця. Перші 20 років 
свого життя провів у родовому маєтку батька, де навчився 
столярному, слюсарному і особливо кувальному ремеслу.

У 1862 р. Микола Бенардос поступив на медичний фа-
культет Київського університету. На початку 1866 р. зали-
шає навчанняі з того часу обирає інший шлях, пов›язаний 
із сільським господарством, винахідництвом та інженерією, 
вступивши до Петровської хліборобської та лісової акаде-
мії в Москві. За роки навчання (1866-1868) розробив і на 
практиці випробував кілька своїх винаходів, пов›язаних з 
полегшенням праці в сільському господарстві. Відвідання 
Всесвітньої виставки в Парижі у 1867 р. справило на Бенар-
доса незабутнє враження. Там він докладно ознайомився з 
найновішими винаходами в галузі сільського господарства, 
а також побачив перші дугові лампи, які давали можливість 
використовувати електрику для освітлення та нагрівання.

У 1868 р. молодий винахідник розробляє парові ножиці, 
щоб стригти овечок, пневматичну поливальну машину, 
створює невеличку модель зерносушарки та ін. Однак 
влітку 1869 p. залишає навчання у Петровській академії. 
Його приваблюють проекти нових розробок механізмів, 
ще не побудованих і навіть не винайдених. Тому цього ж 
року Микола Миколайович починає будувати свою садибу 
поблизу м. Луг Юр›євського повіту Костромської губернії, 
батьківщини його дружини, якій дав назву «Привольне».

З дитинства пізнавши смак землі і важку людську пра-
цю, М. Бенардос намагався якомога більше полегшити 
життя селян. Керування господарством він поєднував з 
науковими розробками. На території садиби було кілька 
майстерень, в яких розроблялись і виготовлялись знаряд-
дя для роботи на землі: залізні борони, швидко-оранки, 
молотильні машини та ін. Усі ці механізми невдовзі почали 
використовувати і в інших садибах. 

У 1874-1877 рр. винахідник активно працює над своїми 
науковими розробками. Проте в той час жодна його роз-
робка не була відзначена сучасниками. У цей період уче-
ний побудував модель вітряного двигуна, винайшов пароп-
лавне колесо з автоматичними лопатками. Зацікавившись 
повітроплаванням, він змайстрував крило літальної маши-
ни і навіть виконав загальний проект літального апарату з 
крилами власної конструкції.

У 1880 р. через брак коштів для наукової роботи М. Бе-
нардос був змушений продати значну частину своїх земель 
та заклав садибу. У цьому ж році він знайшов роботу в 
спілці винахідника П. М. Яблочко, цілком присвятивши всі 
свої наукові дослідження електротехніці. 

У середині 70-х років доля звела його з О. І. Бюксен-
мейстером, який займався розробкою технологій виготов-
лення електровугільних виробів та електрохімічних джерел 
струму. В 1878 р. О. Бюксенмейстер заснував завод з 
виробництва акумуляторів, вугільних виробів, електричних 
регуляторів та електродугових ламп, що знаходився побли-
зу садиби «Привольне». Це дало можливість М. Бенардосу 
отримувати із заводу електровугілля та електричні джере-
ла струму і виконувати експерименти з акумуляторами у 
своїх майстернях.

За дорученням спілки П. Яблочкова Микола Микола-
йович їде в 1881 р. на Закарпаття з метою впровадження 

там електродугового освітлення. У 
цьому ж році він взяв участь у підготовці 
експозиції на Міжнародній електротех-
нічній виставці і Першому міжнародному 
конгресі електриків у Парижі. Саме там 
вчений сконструював свою електродуго-
ву лампу і створив підсвічник для свічки 
Яблочкова з автоматичним переведен-
ням струму. Також у цей час винахідник 
налагодив співпрацю з М. І. Кабатом, 
співвласником електротехнічної лабо-
раторії «Електрисьєн», якого знав ще з 
Петербурга. В цій лабораторії у 1881 р. М. 
Бенардос вперше успішно продемонстру-
вав процес зварювання пластин із свинцю 
та інших металів. За браком коштів ви-
нахідник не мав змоги одразу отримати 
патент на свій винахід.

У період 1882-1884 pp. M. Бенардос плідно працює за 
кордоном — у Барселоні, Парижі, Англії. Він розробив 
близько 50 різноманітних проектів та винаходів. Але осно-
вну увагу він приділяв електродуговому зварюванню і рі-
занню металів. Микола Миколайович склав навіть таблицю 
міцності приварених частин металевих зразків.

З 1884 p. M. Бенардос живе в Петербурзі, працює у 
спілці «Яблочков і К°». До літа 1885 р. конструктивно 
оформляє свій винахід — апаратуру для зварювання та її 
детальну технологію. Свій метод електрозварювання ви-
нахідник назвав «Електрогефест». У 1885 р. він отримав 
патент на свій винахід у Франції, Бельгії, Англії, Німеччині, 
Швеції; в 1886 р. — в Росії; в 1887 р. — в Італії, США, Ав-
стро-Угорщині, Данії та ін.

З 1885 р. починається період повного визнання ви-
находів талановитого інженера. Він починає займатись 
впровадженням зварювання у промисловості. Кінець 
80-початок 90-х років XIX ст. подарував М. Бенардосу 
звання основоположника механізації та автоматизації 
зварювального процесу. На Другій Всеросійській виставці 
у 1892 p., M. Бенардос продемонстрував 15 технологічних 
процесів електрозварювання, п›ять креслень пристроїв 
для контактного зварювання, показав методи зварювання 
металевим електродом на змінному струмі, зварювання в 
потоці газу, зварювання з похиленим електродом, магнітне 
управління дугою; кілька десятків приладів для ручного і 
автоматичного зварювання в моделях і кресленнях; понад 
сотню зразків зварювальних з›єднань з різних металів. На 
цій виставці інженер отримав золоту медаль, а через рік, 
11 травня 1893 p., був обраний дійсним членом Російського 
технічного товариства.

З метою здешевлення електричного освітлення в Петер-
бурзі М. Бенардос запропонував використати силу течії р. 
Неви, для чого була побудована гідроелектростанція. Також 
він розробив метод передавання електрики від Невської 
станції до Центральної станції Петербурга проводами. За-
слуговує на увагу розроблений М. Бенардосом метод «елек-
трокультури» — удобрення полів електрокультиваторами. 
Праці Миколи Миколайовича у військовій справі на сьогодні 
є тим фундаментом, на якому базуються сучасна теорія і 
практика конструювання боєприпасів.

З 1899 p. M. Бенардос жив і працював в Україні в м. 
Фастові, що поблизу Києва. 7 грудня 1899 р. отримав зван-
ня почесного інженера-електрика від Петербурзького елек-
тротехнічного інституту. На початку XX ст. винахідник під 
час дослідів отруївся свинцем і сильно захворів, що змуси-
ло його переїхати до Москви. В 1902 р. в Москві він брав 
участь в роботі Другого Всеросійського електротехнічного 
з›їзду, де був обраний почесним головою з›їзду, а також 
отримав довічну пенсію від Ради РТТ за величезні заслуги 
в науці і техніці.

Влітку 1902 p. M. Бенардос повернувся до Фастова, де і 
прожив останні свої роки. Помер Микола Миколайович Бе-
нардос 8 вересня 1905 р. у віці 63 роки.

Підготувала Леся Заморська
http://kpi.ua/;  http://ebk.net.ua/
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ZEPPELIN ЗМІЦНЮЄ ПОЗИЦІЇ
Новий рік приносить нові тенденції і тренди. Все, що відбувалось у 

минулому році, завдало курс розвитку ринку. Враховуючи, що ситу-
ація в Україні досі лишається нестабільною, багато компаній не ризи-
кує і робить ставку на обережність. Цим, в свою чергу, користуються 
більш впевнені гравці, розширюючи свою присутність і ведучі бізнес 
більш агресивно. Саме таку позицію займає компанія Zeppelin.

Минулий 2015-й рік показав, що 
загальна ситуація в економіці може 
суттєво впливати навіть на таку потуж-
ну в Україні галузь, як аграрна. Перша 
половина року була відверто сумна, бо 
мало хто хотів ризикувати. Про при-
дбання нової техніки мова взагалі не 
йшла. У кого були гроші, той їх тримав 
при собі, а багато в кого навіть з обі-
говими коштами були проблеми після 
стрімкого падіння курсу національної 
валюти і раптового подорожчання па-
лива, насіння, добрив та ЗЗР. І тільки 
починаючи з середини року на ринку 
відбулись зміни на краще. Про те, як 
працювала компанія Zeppelin в цих 
непростих умовах, і що планує роби-
ти найближчим часом, нам розповів 
керівник підрозділу продажу сільсько-
господарської техніки Фарід Абу Хадід.

Яким для компанії став 2015-й рік?
Фарід Абу Хадід: «Якщо говорити 

про ринок в цілому, то в 2015 році, як 
і очікувалося, ми отримали падіння 
порівняно з минулим роком, але деякі 
сегменти нас приємно здивували. 
За оцінками нашої компанії сегмент 
тракторів просів приблизно на 20-
30%, точніше можна буде говорити 
після отримання остаточних підсумків 
роботи за рік. Самохідні обприскувачі 
теж користувались меншим попитом, 
їх обсяг продажів знизився на 20%. 
Проте на 2016-й рік ми не очікуємо 
падіння, сподіваємося, що вже досягли 
дна, і плануємо навіть певне зростання 
(приблизно 5-10%). 
Але у нас не все було так погано у 
минулому році. Ми показали відчутне 
зростання в сегменті 300-сильних 
тракторів. На сьогоднішній день трак-
тори наших брендів займають 20-25% 
ринку – це дуже хороший показник по-
рівняно з 2014 роком. До того ж є пе-
редумови для нарощування цієї частки 
і є великий потенціал у розвитку сег-
ментів інших потужностей. Частка ком-
байнів поки що незначна, і ми в цьому 
році будемо займати доволі агресивну 
позицію на ринку. У нас унікальний 
продукт в плані якості збирання уро-
жаю та економічності, аналогів якому 
немає. Якщо раніше ми робили акцент 

на трактори, то зараз будемо набагато 
більше уваги приділяти комбайновому 
напрямку.

Як впливає сучасний стан україн-
ської економіки на розвиток компа-
нії Zeppelin?

Фарід Абу Хадід: Порівнюючи ситуа-
цію за останні кілька років, можна ска-
зати, що у нас йде стабільна динаміка 
до зростання. За 2015-й рік продажі 
виросли відносно минулого року десь 
на 30%, і це не пов’язано з тенден-
ціями ринку. Я завжди повторюю, що 
можна розвивати бізнес на падаючому 
ринку. Це надає можливість поглянути 
на речі по-іншому, можливість перегру-
пуватися, перебудуватися, знайти той 
попит, який потрібен на ринку. За часів 
економічного зростання на багато ре-
чей просто не звертаєш уваги, тоді як 
криза моментально оголює всі недолі-
ки. Нам вдалося швидко перебудувати 
структуру, переорієнтуватися на інші 
продукти, частково змінити концепцію 
ведення бізнесу. Цього року ми пока-
зали хороше зростання, і того ж очіку-
ємо від наступного року. Тим більше, 
що ринок України дуже великий, і тут 
накопичився значний нереалізований 
попит. Є велика потреба в суміжних 
речах, таких як фінансування і сервіс. 
Зараз ми практикуємо різні схеми, 
пропонуємо “trade-in”, “buy-back”, на-
магаємося працювати з операційним 
лізингом. Багато компаній йде шляхом 
найменшого опору, але цей шлях не 
дає можливості для будь-якого розвит-
ку в складні часи. Ми ж намагаємося 
бути більш гнучкими і уважніше диви-
тися в майбутнє. 

Зараз ринок сильно змінюється, і 
колишні лідери почуваються не так 
впевнено. Деякі компанії взагалі зни-
кають з поля зору. Інші ж користуються 
моментом і намагаються розширити 
свою присутність. Процес перерозподі-
лу ринку і досі триває”.

Чи не плануєте добавляти нові 
бренди до існуючою лінійки?

Фарід Абу Хадід: Компанія намага-
ється акцентувати ведення бізнесу в 
конкретних сегментах і в конкретних 
регіонах. Тобто локалізувати, оптимі-
зувати і давати максимально якісний 
продукт і сервіс. У корпорації AGCO є 
широка лінійка техніки, до того ж ве-
деться плідна співпраця з компаніями 
Berthoud, Gregoire Besson, Krampe, 
Capello. Це дає можливість пропонува-
ти аграріям найбільш вигідні рішення.

Ми не ставимо перед собою завдан-
ня стати супермаркетом сільгосптех-
ніки, тому розширення лінійки брендів 
не планується. Раніше техніка продава-
лась по телефону, і покупці самі за нею 
приїздили. Чим більший у продавця 
був асортимент, тим вищою була ві-
рогідність щось продати. Зараз ринок 
увійшов до іншої фази, коли продається 
не просто техніка, а технологія і сервіс. 
Відповідно Zeppelin ставить перед со-
бою завдання зосередитись на якості. 
Потенціал у цього бізнесу величезний, 

тому у найближчих планах є покращен-
ня бізнес-процесів, сервісу, обслугову-
вання клієнтів - в цьому наше бачення 
стратегічне і тактичне. Багато хто почи-
нає розуміти, що може і дорожче запла-
тять, але отримають запчастини і сервіс 
вчасно і якісні. Деякі аграрії вибирають 
сервіс за мінімальною віддаленості. Їм 
не важлива ціна і навіть якість сервісу – 
головне, що поруч. Якщо щось трапить-
ся, проблема одразу вирішується. Ми 
будемо поступово до цього рухатися, 
але все ж не так швидко, як хотілось, 
оскільки ситуація в країні не сприяє 
інвестиціям”. 

Сервісна мережа компанії не така 
велика. Чи не плануєте розширення?

Фарід Абу Хадід: Сервіс є одним з 
головних пріоритетів у розвитку бізнесу 
Zeppelin. Компанія уважно стежить, 
щоб розвиток сервісу йшов у відповід-
ності з розвитком продажів. Будь-яке 
зростання продажів тягне за собою 
розрахунок коефіцієнту завантаження 
сервісної мережі. Існує навіть зворотній 
зв’язок – структура продажів оптимізу-
ється під можливості сервісної служби 
для того, щоб мати можливість завжди 
оперативно реагувати на звернення клі-
єнтів. В цьому році заплановано ство-
рити ще 4 виїзні бригади в ключових 
регіонах. Наразі повноцінні сервісні фі-
лії працюють в Кіровограді, Полтаві та 
Львові, і найближчим часом планується 
відкриття сервісного центру в Одесі. В 
кожному офісі працює 2-3 повноцінні 
бригади, з оснащеними автомобілями, 
інструментом та діагностичним облад-
нанням. Це ще раз підтверджує, що 
філософія компанії Zeppelin безпосе-
редньо пов’язана з тим, що якість сер-
вісу і післяпродажного обслуговування 
техніки є головним пріоритетом.

Чи користуються ваші покупці 
програмами фінансування?

Фарід Абу Хадід: ”Ситуація з фінан-
суванням – це одна з головних причин, 
яка заважає аграріям розширювати 
парк машин, освоювати якісь техноло-
гічні нововведення. Ми постійно пра-
цюємо в цьому напрямку. Наприклад, 
у 2015-у році ми працювали з банком 
Аваль, пропонуючи кредитування у 
гривні терміном до 5 років зі зниженою 
ставкою. Можу сказати, що ця пропо-
зиція користувалась досить високим 
попитом. 

Caterpillar Financial також допомагає 
фінансувати техніку в лізинг, теж до 
60 місяців, але оскільки фондування 
компанії надходить з США, то вартість 
грошового ресурсу н 3-4% нижче, ніж 
на ринку. Отже ми маємо два повноцін-
них інструмента для фінансування. До 
речі, нещодавно компанія ”ОТР-лізинг” 
оголосила про продовження роботи і 
вийшла на ринок з пропозиціями фінан-
сування у гривні та іноземній валюті. 

За грубими оцінками програмами 
фінансування скористалось близько 
40% наших клієнтів. Це зрозуміло, 
тому як найдорожчий ресурс – це 
власні обігові кошти. Не думаю, що 
відсоток буде змінюватись, і сподіва-
юся на те, що ситуація з валютними 
курсами стабілізується, облікова став-
ка НБУ впаде. Дуже багатьох лякає 
невизначеність, і це призвело до появи 
значного відкладеного попиту”.

Володимир Огійчук



  
     

    
   

ПОГРУЗЧИКИ

Цена от 44 400 USD

 SEM 
ЗАВОД КОРПОРАЦИИ CATERPILLAR®

SEM639B
SEM656D
SEM656D HL

Модель

9 900
17 100
17 800

Масса

125
220
220

Мощность
двигателя, л.с.

3 000
5 000
5000

Max грузо-
подъемность, кг

1,7
3,0
4,5

Кош стандартный 
м.куб.  

3 050
3 096
3 600

Высота выгрузки
ковш =  45°

44 400
72 100
75 600

Цена в USD
DDP Киев









В наших печах горить ВСЕ!
Завдяки особливому способу горіння наша продукція має наступні переваги:

* Енергозберігаючі технології, дешеве тепло з дотри-
манням екологічних норм, істотна економія палива в 
порівнянні з аналогічними теплогенераторами.

* Паливо не потребує підготовки (тобто паливо - не-
сортоване!).

* Вологість палива може досягати 75%.

* При спалюванні дерева смолистих порід на трубах 
теплообмінника не осідає сажа і кіптява.

* Можливо чистити теплообмінник при працюючій печі.

* Неймовірні екологічні показники - викиди набли-
жаються до ”ідеального палива” - природного газу 
(склад CO в вихідних газах менше 0,1 г/м3 при 
допустимій нормі для спалювання природного газу 
0,6 г/м3) - теплогенератори можна встановлювати в 
міській смузі.

Контакти: ФОП Черненко І.С., (066) 433-22-82 Тарас, (066) 716-68-83 Олександр, (063) 419-17-04 Олександр

http://gazdream.com.ua  chernenki@meta.ua

Види палива:
Аграрні відходи
Відходи ДСП
Дрова
Кора 
Листя
Папір, картон
Побутове сміття
Поліетилен, пластик
Щепа, тріска
Тирса, стружка
Промислове ганчір’я
Харчові відходи

Сфери використання:
Сушка зернових, деревини, 
овочів та фруктів      
Складські, торгові, офісні 
приміщення
Приватні будинки      
Комунальні будинки  
Лікарні
Бані, сауни, спорткомплекси
Ресторани
Навчальні заклади
Сто 
Випалювання кераміки        
Скловаріння





Комбінований агрегат
для передпосівного

обробітку ґрунту
KUHN-KRAUSE

LANDSMAN 6200

Система обробітку «4 кроки за один прохід»: 
1. Диски малої увігнутості Residue Razor діаметром 51 см рівномірно подрібнюють 

рослинні рештки, зменшують ущільнення ґрунту.
2. Підпружинені лапи виконують основний обробіток ґрунту, змішують рослинні рештки з 

ґрунтом. Рекордна відстань — 150 дюймів — між переднім та останнім рядом лап 
дозволяє агрегату працювати з великою кількістю рослинних решток.

3. Зубчасті борінки відмінно вирівнюють ґрунт, розбивають грудки.
4. Прикоткуючі котки серії 24/7 вирівнюють та прикоткують ґрунт, готують посівне ложе.

Ширина захвату від 5,5 до 13,8 метрів. 
Під трактори потужністю від 130 до 400 к.с.

Landsman створений для роботи в умовах великої 
кількості рослинних решток

Робоча ширина від 6,25 м до 15,39 м 
Під трактора потужністю 150-500 к.с.

Польові
культиватори
СЕРІЇ 5635 

Конструкція
«split the middle sweep»: 
перші три ряди лап оброблюють грунт по всій 
ширині захвату агрегату, четвертий і п’ятий  
ряди оброблюють міжряддя. Така конструкція 
забезпечує якісний обробіток, рівномірне 
перемішування грунту та рослинних решток.

Рекордна відстань: 
353 см між передньою та 
задньою частинами рами 
дозволяє працювати при
значній кількості   
рослинних решток. 

Ексклюзивний 
шарнірний 
зчіпний
пристрій КУН: 
на 57% менше елементів 
зносу відносно аналогів, 
підтримує задану глибину 
обробітку незалежно від 
рельєфу поля.

П’ятирядна мостова рама: 
конструкція мостової рами надійніша та 
гнучкіша за традиційну, зварювання 
виконано внапусток для максимальної 
міцності та довговічності конструкції.

15,24 см

35
3 

см

www.kuhn.ua
Довговічність
та надійність

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
«КУН-Україна», м. Київ, вул. Зрошувальна, 11, тел. (050) 397 29 53
«Аграрна індустріальна компанія», м. Київ, тел. (050) 318 72 19
«Агроресурс», м. Кіровоград, тел. (050) 457 17 38
«Волинська Фондова Компанія», м. Луцьк, тел. (050) 337 73 38
«Ерідон-Тех», Київська обл., с. П. Борщагівка, тел. (050) 382 11 92
«Мінетех», м. Київ, тел. (050) 325 55 97
«Приват Лізинг», Київська обл., с. Проліски, тел. (044) 568 53 30
«Техноторг», м. Миколаїв, тел. (067) 515 61 71
 

Також знайдіть «КУН-Україна» на facebook.com/kuhnua

СПЕЦІАЛЬНА
ПРОГРАМА

ФІНАНСУВАННЯ



ТВАРИННИЦТВО
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ОБЛАДНАННЯ ВІД 
«ВАРІАНТ АГРО БУД» 

РЕКОМЕНДУЮТЬ
ТОВ «Варіант Агро Буд» – знана в Україні та за її межами компанія, що виготовляє ви-

роби з металу будь-якої складності. Основними напрямами діяльності є виробництво і 
продаж обладнання для свинокомплексів і молочно-товарних ферм та силосів для збері-
гання зерна тощо.

Підприємство докладає максимум 
зусиль для того, щоб якість товарів 
і послуг завжди відповідала очіку-
ванням клієнтів. Серед замовників 
«Варіант Агро Буд» – багато відомих 
будівельно-монтажних організацій, 
аграрних і промислових підприємств, 
торгових компаній і фермерських 
господарств.

Нещодавно компанія налагодила 
співпрацю з ТОВ «Агропродсервіс-Ін-
вест». Агропідприємство замовляло 
обладнання для безприв’язного 
утримання великої рогатої худоби: 
стійломісця та огородження кормово-
го столу.

Ми завітали у центральну садибу 
ТОВ «Агропродсервіс-Інвест», що в 
с. Дмухівці Козівського району Терно-
пільської області, щоб поспілкуватися 
з директором Юрієм Станіславови-
чем Малютою та зі спеціалістами у 
галузі тваринництва про переваги 
безприв’язного утримання ВРХ.

Агропідприємство обробляє 5 
тис. га землі у навколишніх селах, 
з них 500 га у Тернопільському 
районі, решта – у Козівському. На 
полях господарства вирощують 
озимий ріпак і пшеницю, ярий 
ячмінь і пшеницю, а також сою, 
горох, соняшник і кукурудзу. Тут 
шанобливо ставляться до землі, 
дотримуються сівозміни, щоб мати 
хороші, стабільні врожаї. Окрім 
рослинництва, у ТОВ «Агропродсе-
рвіс-Інвест» активно розвивають і 
тваринницьку галузь.

У новому корівнику тварин утри-
мують безприв’язним способом. 
Саме тут ми мали змогу на власні очі 
побачити обладнання ТОВ «Варіант 
Агро Буд» та детальніше дізнатися 
про його переваги у порівнянні з тра-
диційним утриманням великої рогатої 
худоби.

Для обладнання стійла використо-
вуються розділювальні дуги – бугелі 
типу «Комфорт». Це оптимальна 
форма бугеля, яка дозволяє тварині 
вільно опускатися на коліна у своєму 
стійломісці і, спираючись на певні 
вигини в трубі, вільно підійматися.

Огорожа кормового столу – типу 
«Хедлок» – її механізм самостійно 
фіксує голову тварини. Безпечні кор-
мові решітки дозволяють молодим 
тваринам рівномірно розташову-
ватися по всій довжині кормового 
столу. Завдяки нижньому отвору для 
голови, корову в разі потреби можна 
звільнити, якщо до верхнього отвору 
вона не в змозі дотягнутися самостій-
но. Огорожа типу «Хедлок» вироб-
ництва ТОВ «Варіант Агро Буд»  має 
свої переваги: надійність конструкції, 

простота в експлуатації, можливість 
індивідуальної фіксації та безпечність 
у роботі обслуговуючого персоналу.

”Ми утримуємо 300 голів дійного 
стада, – зазначив Недря Юрій Ан-
дрійович, заступник директора з 
тваринництва. – Цього року надоїли 
від корови 5300 кг молока, наступ-
ного плануємо  5600 кг. Дійка у нас 
дворазова. Корови обслуговує чоти-
ри доярки, які працюють через день. 
З дійної установки молоко одразу ж 
потрапляє в танк-охолоджувач. Це 
закритий цикл виробництва. Окрім 
молочної, у нас є ферма з відгодівлі 
бичків. Середньодобовий приріст 
ваги тварин становить 731 г.”

На думку фахівця перевага без-
прив’язного способу утримання ВРХ 
в тому, що тварини рухаються, мають 
вільний доступ до води та кормів. 
Економія кормів становить 20%. Вони 
не закисають. Усі залишки згодом 
згодовують  молодняку. 

”Завдяки безприв’язному утри-
манню ми маємо більший термін 
експлуатації корови, – каже Воло-
димир Іванович Сергієв, головний 
ветлікар господарства. – Тварина 
може вільно ходити, пити достатньо 
води та їсти багато кормів, що в свою 
чергу зміцнює її імунну систему. Та-
кож завдяки меншій кількості стресів 
корова набагато швидше приходить в 
охоту, запліднюється, виносить плід, 
краще отелюється і роздоюється. 

Ще однією перевагою системи 
«Хедлок» є те, що з худобою можна  
проводити всі лікувально-профілактич-
ні заходи: щеплення, лікування, іден-
тифікацію без зайвих клопотів. Також 
у «Хедлоках» можна фіксувати тварин 
для проведення УЗД-діагностики.”

Весь матеріал, який використову-
ється для виготовлення обладнання 
ТОВ «Варіант Агро Буд», відповідає 
європейським стандартам. Напри-
клад, якщо зазвичай виробники вико-
ристовують  трубу, з якої виготовля-

ється дуга, стійка, з товщиною стінки 
близько 2 мм, то у даного виробника 
товщина стінки труби – 3,5 мм. Це 
говорить про високу стійкість до 
згинання, міцність обладнання. Його 
можна використовувати для тварин 
живою вагою до 700 кг. Адже хороше 
рішення для боксу має принциповий 
вплив на успішність утримання, тому 
пропозиція компанії ТОВ «Варіант 
Агро Буд» включає повну систему 
огорож для всіх категорій тварин.

Оглянувши новий корівник, ми 
поспілкувалися також із Юрієм Ста-
ніславовичем Малютою, директо-
ром «Агропродсервіс-Інвест», який 
розповів про виробничі досягнення 
агропідприємства, а також поділився 
планами на майбутнє.

– Юрію Станіславовичу, розка-
жіть, будь ласка, про досягнення, 
які маєте у тваринництві.

– Наша ферма складається із двох 
– одна на території Козлова, інша – у 
Дмухівцях. Загалом утримуємо 1178 
голів великої рогатої худоби, з них 
300 корів породи українська чор-
но-ряба. Для покращення генетики 
запліднюємо їх спермою європей-
ських, американських та канадських 
бугаїв. Таким чином піднімається 
продуктивність.

На сьогодні отримуємо понад 5 
тонн молока. У найближчому майбут-
ньому плануємо збільшувати надої. 
Молоко продаємо нашому постійному 
партнеру Тернопільському молоко-
заводу «Молокія». З ним у нас нала-
годилась взаємовигідна співпраця, 
починаючи з першого дня. Ми завж-
ди маємо кращу ціну та стабільні роз-
рахунки за нашу продукцію.

Окрім молочної ферми є ще і відго-
дівельна. На території нашого агропід-
приємства розташований спиртзавод 
та відгодівельне приміщення. Там 
утримуємо 300 бичків, наступного року 
плануємо довести поголів’я до 1000. 
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– Як розпочалась співпраця Ва-
шого господарства із ТОВ «Варіант 
Агро Буд»?

–  Коли ми розпочали будівництво 
нового приміщення корівника для без-
прив’язного утримування худоби, то 
виникла потреба у відповідному облад-
нанні. Розглядали декілька варіантів. 
За якістю та ціновою доступністю 
зупинились на обладнанні фірми «Ва-
ріант Агро Буд». Про що ані трохи не 
шкодуємо, оскільки обладнання досить 
хороше та зручне у використанні, 
нічим не відрізняється від європейсько-
го, корови до нього вже звикли. Отже, 
гроші ми витратили недаремно. 

– Чи плануєте продовжувати 
співпрацю?

– Звісно, що так. Наступним ета-
пом стане будівництво елеватора. 
Обладнання, котре буде потрібне для 
цього, ми вже попередньо обговори-
ли з ТОВ «Варіант Агро Буд». Зараз 
вибираємо відповідний майданчик 
під елеватор, а тоді візьмемося за 
роботу. Наразі для зберігання зерна 
користуємося послугами елеваторів, 
які є в нашій окрузі. 

Отож, основним напрямком діяль-
ності ТОВ «Варіант Агро Буд» є інжи-
ніринг, проектування, виробництво і 
монтаж обладнання для комплексів 
для зберігання та обробки зернових. 
Підприємство пропонує комплекс по-
слуг для визначення потреби клієнта, 
пошук оптимальних рішень, концеп-
туальну розробку проекту і його ма-
теріальне втілення у вигляді готового 
обладнання та монтажних робіт.

Батюк Олександр Васильо-
вич, керівник відділу продажу 
ТОВ «Варіант Агро Буд» розповів 
про переваги силосів:

«Ми пропонуємо широкий спектр 
силосів, місткістю від 4 тонн до 25 
тонн і діаметром від 1,8 м до 32 м, як 
для тимчасового, так і для тривало-
го зберігання різних продуктів, що 
спрощує підбір конструкції силосу в 
залежності від геометрії майданчика 
під забудову та потреб замовника.

Розробляємо проекти для май-
бутнього будівництва, включаючи 
завдання на фундаменти, створення 
проекту технологічного процесу руху 
зерна, рішення, пов'язані з монта-
жем, шеф-монтажем та виконанням 
робіт «під ключ». 

ТОВ «Варіант Агро Буд» використо-
вує стінові панелі з короткою довжи-
ною хвилі 67,5 мм. Така геометрія 
хвилі значно збільшує міцність і несучу 
здатність конструкції силосу. В базовій 
комплектації пропонуємо оцинковане 
покриття 350 г/м2, а за бажанням за-
мовника – 450 г/м2 і вище. Це збільшує 
функціональність силосу і елеватора. 
Завдяки цьому наші елеватори вико-
ристовують у портах, тому що вони 
стійкі до агресивного морського сере-
довища та корозії.

Технологічний процес виробни-
цтва силосів включає застосування 
сучасного обладнання провідних 
світових компаній (TRUMPF, DURMA, 
Boschert, CSM, LVD, Everising…), 
а саме пресів з ЧПУ для згинання 
листового металу і установок лазер-
ного різання, які забезпечують повну 
ідентичність деталей і відмінну збірку 
елементів конструкції силосу. Кожна 
деталь пронумерована і при скла-
данні відбувається ідеальний підгін 
– отвір до отвору.

Силоси з конічним днищем 
виробництва ТОВ «Варіант Агро 
Буд» застосовуються як буферні 
ємності при сушінні для сирого 
зерна, накопичувальні ємності при 
відвантаженні на авто і залізничний 
транспорт, а також для основного 
зберігання зерна. Залежно від виду 
зерна та функціонального призна-
чення, використовують кути нахилу 
конічного днища 45, 55, 60, 65 гра-
дусів. Виготовляються діаметром 
від 2,75 до 11 м, максимальною 
місткістю 1945 м3. Конструкція 
силосу, його опорна частина спро-
ектована таким чином, щоб рівно-
мірно передавати навантаження на 
фундамент.

Для забезпечення високої несучої 
здатності ребра жорсткості мають 
різну площу перетину, яка залежить 
від висоти силосу і має 5 або 7 гра-
ней.

Силоси комплектуються системою 
вентиляції, зачисним шнеком, систе-
мою термометрії та системою заван-
таження-вивантаження.

Конструкція даху витримує снігове 
навантаження 180 кг/м2, а в окремих 
випадках до 220 кг/м2.

Перший і другий ярус силосу 
комплектується люком із зовнішньої 
та внутрішньої сторони, і мають свої 
затвори.

Конструкція зовнішніх сходів і 
сходів на даху з майданчиком для 
відпочинку забезпечує безпечний 
доступ на дах, де встановлені витяж-
ні вентилятори, система вентиляції та 
витяжні труби.

Силоси комплектуються кільцями 
вітрового захисту, а за бажанням 
замовника – системою пожежогасін-
ня (сухотрубом)».

Маючи багаторічний досвід  робо-
ти з підприємствами агропромисло-
вого комплексу, ТОВ «Варіант Агро 
Буд» не лише виконує замовлення, а 
й надає консультаційні послуги щодо 
технології зберігання, транспорту-
вання, обробки зернових, а також із 
технологічних питань проектування 
та будівництва тваринницьких комп-
лексів.

Всі види робіт виконує команда 
професіоналів, які пройшли навчан-
ня на об’єктах найвищої складності 
робіт. Сервісне обслуговування 
надається 24 години протягом 365 
днів. Усе це свідчить про те, що 
ТОВ «Варіант Агро Буд», – надійний 
партнер. 

Леся Заморська
ТОВ «Варіант Агро Буд»
Україна, м. Харків,
вул. Лозівська 3,
тел.: +38 (057) 719-14-14
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