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ВІД РЕДАКЦІЇ

Так склалося, що людство у своєму розвитку спокон віків до сьогодні іде шляхом 
надзвичайних відкриттів та жахливих помилок. Такий собі безперервний маятник. Слід 
усвідомлювати, що одне неможливе без другого, адже поки є невідомість, завжди існує ризик 
увійти не в ті двері. Втім, відкриваючи різні двері одну за одною, набувається безцінний досвід 
та складається фундаментальна парадигма для подальшої еволюції мислення.

Адже будь-який процес є відображенням характеру нашого мислення. Якщо ми думаємо, що 
ми чогось не можемо – ми цього і не зможемо. Подивіться: протягом останнього десятиріччя 
аграрії в Україні  почали масово і активно включатись у глобальний світовий контекст 
сільського господарства. Тому що поступово прийшло розуміння, що вони причетні до нього не 
як виробники занедбаної держави, до якої всім байдуже, а як потужні і вагомі гравці на головних 
аграрних ринках планети. Так змінився характер мислення. І це має свої фактичні наслідки: 
все більше світових компаній вкладають інвестиції в розвиток бізнесу в Україні; все більше 
сільгоспвиробників починають зважено використовувати серйозні, інноваційні агрономічні та 
фінансові технології, які дають можливість перейти на вищий рівень; все більший відсоток 
населення в Україні починає гостро ставити питання про якість їжі, яку вони споживають. 

Тези можна ще продовжувати, але хочеться зазначити головне: настав час змін, вони 
вже відбуваються, дороги назад вже немає. Тут багато і хороших, і поганих речей. Проблеми 
існують – не тільки в Україні, а у всіх країнах – ідеальний світ не сумісний з реальним життям. 
Але проблеми теж є різних рівнів. На жаль, в Україні поки що доводиться з кров’ю вирішувати 
ті питання, які всім відомі лідери світу вже пройшли. Втім, не виключено, що з правильним 
стратегічним підходом та вмінням аналізувати чужі помилки декілька власних «провалів» 
вдасться перескочити. Треба лише більше думати про майбутнє – роблячи справу і постійно 
тримаючи у фокусі уваги свою мрію, яка може і повинна стати реальністю.
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АКТУАЛЬНО
Чернобай Л. М. зав. лабораторії селекції і насінництва кукурудзи, канд. с-г наук, Кузьмишина Н. В. зав лаб. інтродукції і 

зберігання генетичних ресурсів рослин, канд. с-г наук

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ 
З ШВИДКОЮ ВІДДАЧЕЮ ВОЛОГОСТІ 

Останніми роками відбуваються суттєві зміни кліматичних умов, все частіше як на начальній стадії орга-
ногенезу кукурудзи, так і на інших фазах її розвитку трапляються певні погодні негаразди; суворі стресові 
умови в критичні періоди росту та розвитку кукурудзи, тривалі періоди суттєвої нестачі вологи під час ве-
гетації, зниження температури у фазі початкового росту або різкого підвищення перед цвітінням та нали-
вом зерна. Саме за таких умов питання стабільності поведінки гібриду, очікування та отримання стабільної 
прогнозованої врожайності набуває нового значення. 

В свою чергу,  говорячи про врожайність, слід аналізувати 
також рівень вологості зерна, при високих показниках яко-
го отримуємо підвищення урожайності. В ринкових умовах 
необґрунтоване використання додаткових залучених ресурсів 
– шлях до втрати конкурентноздатності, тому що сушка зерна 
кукурудзи до базисної норми (14 %) при 30-35 % збиральній 
вологості потребує більше затрат, ніж увесь комплекс робіт по 
вирощуванню [1]. Цілком зрозуміло, що на практичному рівні 
показники передзбиральної вологості відрізняються від розра-
хункових в залежності від комплексу чинників. Враховуючи те, 
що одним з механізмів підвищення врожайності є оптимізація 
селекційних моделей та агрофітоценозів за рахунок густоти 
еректоїдних гібридів, досить показовою є динаміка накопи-
чення передзбиральної вологи. Що, в свою чергу, зумовлює 
обґрунтований вибір гібриду і подальшу технологію його ви-
рощування і використання.

На сьогоднішній день зниження збиральної вологості зерна 
кукурудзи стало одним з важливих напрямів сучасної селекції 
кукурудзи, здатним забезпечити значну економію енергоре-
сурсів і тим самим підвищити рентабельність виробництва та 
економічну ефективність вирощування цієї культури. Значу-
щість проблеми спонукає дослідників шукати різні шляхи її ви-
рішення, але найбільш вживаним методом залишається оцінка 
збиральної вологості зерна, що не відображає всієї складності 
процесу формування ознаки і унеможливлює селекційні ма-
ніпуляції з генетичними детермінантами складових ознаки на 
ранніх етапах дозрівання зерна. Аналіз динаміки вологовід-
дачі під час дозрівання ускладнюється відсутністю надійних 
аналітичних методів визначення вологості зерна придатних 
для масової оцінки селекційного матеріалу. Промисловість не 
випускає спеціалізованого обладнання для селекційних цілей, 
тому існує потреба калібрування промислових моделей воло-
гомірів з дотриманням метрологічних вимог. 

Втрата вологості зерном під час дозрівання залежить від 
багатьох чинників,  пов’язана з товщиною та проникливістю 
перикарпія, кількістю та ступенем гідрофільності запасних по-
живних речовин ендосперму. 

Сприяють віддачі вологості і деякі морфологічні ознаки 
качана (товщина стрижня, лінійні розміри зернівки, крупність 
зерна, кількість і здатність до розкриття обгорток, поникання 
качана, строки прояву чорного прошарку в зерні, консистен-
ція ендосперму), біологічних і онтогенетичних властивостей 
гібрида (тривалість латентної фази, стійкість до посухи, ремон-
тантність). 

Встановлено, що під час накопичення сухої речовини пе-
ревагу мають кременисті форми, а по закінченні визрівання 
зменшення вологи в зерні краще відбувається у зубоподібних 
зразків. Об’єднання в одному генотипі цих двох підвидів може 
позитивно вплинути на швидкість перебігу відповідних про-
цесів.

Авторами у попередніх дослідженнях (2012-2014 рр.) пока-
зано, що фенотипові значення вологості зерна в процесі дости-
гання у гібридів кукурудзи мають різну амплітуду, в залежності 
від групи стиглості. Встановлено закономірності вологовіддачі 
зерном у гібридів кукурудзи різних груп стиглості при дости-
ганні, які зумовлені різними темпами перебігу цього процесу 
і наявністю чітко виражених генотипових відмінностей опосе-
редкованих впливом середовища. 

Зниження вологості зерна поділяють на два етапи, пов’язані з 
різними фізіологічними процесами та умовами навколишнього 
середовища в даний період. Перший етап пов’язаний із завершен-
ням наливу зерна і триває за літературними даними, до досягнення 
вологості близько 40 % [2]. Другий етап пов’язаний із фізичними 
процесами висихання зерна. Селекціонери намагаються досягти 
скорочення першого періоду, який генетично детермінується. 

Гравіметричний метод оцінки вмісту вологи у зерні [3] до-
зволив оцінити характер та швидкість вологовіддачі зерна. 

Перший відбір проб розпочинали на двадцяту добу після за-
пилення. На першому етапі вміст вологи у зерні гібридів різних 
груп стиглості був приблизно на одному рівні, хоча відбір 
матеріалу для аналізу проводився у різний час для кожної гру-
пи гібридів. Це узгоджується з фізіологічними процесами, що 
розпочинаються після періоду запилення. Гібриди різних груп 
стиглості мали однаковий характер зниження вологості зерна, 
але у гібридів ранньостиглої та середньоранньої груп він мав 
більш пролонгований характер і сягав позначки близько 32 % в 
той же період, що і у гібридів інших груп стиглості.

Виявлено, що при різних темпах віддачі вологи у гібридів 
ранньостиглої, середньоранньої та середньопізньої груп 
стиглості характер вологовіддачі зерна більш відповідає бать-
ківському компоненту. Темпи вологовіддачі зерна середньо-
стиглого гібриду займали проміжний характер у порівнянні з 
двома батьківськими компонентами [4].

Відповідно до кліматичних зон об’єктивність оцінювання 
тривалості вегетаційного періоду в Україні підвищуватиметься 
з півдня на північ, але важливим є виявлення строків збирання, 
які здатні найкраще диференціювати генотипи за вологістю зер-
на. В Україні вологість зерна кукурудзи під час збирання значно 
коливається залежно від кліматичних зон вирощування. Так, за 
оптимальних строків сівби у Степу вологість зерна може бути на 
рівні 7–9%, а в середньому становити 14–19%, у Лісостепу за-
звичай — 20–25, на Поліссі — 30–35%. До того ж, восени створю-
ються відповідні погодні умови, за яких природна вологовіддача 
практично припиняється і може вирівнюватись за групами [5].

За останні роки значно розширились екологічні зони 
посівів кукурудзи в Україні за рахунок її поширення в більш 
північні та західні регіони. В південних регіонах відновлю-
ється вирощування кукурудзи в умовах зрошення. Дуже 
ранні (ФАО 110-149) та ранньостиглі (ФАО 150-199) гібриди 
займають західний регіон країни, на північній та східній 
частині поширені середньоранні (ФАО 200-299) та серед-
ньостиглі (ФАО 300-399), в Степовій зоні  - середньостиглі 
та середньопізні (ФАО 400-499) [6]. 

Для більшості регіонів обґрунтованим є вирощування гібри-
дів включно до ФАО-300-399. При цьому також слід враховувати 
і динаміку глобальних кліматичних змін та потенціалу нако-
пичення більшої суми ефективних температур. Вибір гібриду, 
технології вирощування і напряму переробки визначально за-
лежить від аргументованого вибору типу кукурудзи, групи сти-
глості та відповідно зони вирощування. Так у групі досліджува-
них середньоранніх та середньостиглих гібридів  (DKC 3923, DKC 
3711, DKC 4114, DKC 4333, P 9175, DKC 4014, DKC 3415) компанії 
«Монсанто Україна», що проходили екологічне випробування в 
Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, вологість зерна під час 
збирання в зоні Лісостепу становила 17,4-24,3 %, а в зоні Степу 
досягала стандартної вологості на кінець вегетації 14,5-14,7 %. 
У цих гібридів зерно достигає за 107-112 діб. Посушливі роки 
не вплинули на таку ознаку як висота рослини та прикріплення 
верхнього качана. Їх рівень досягав 230-250 см та 80-110 см від-
повідно. За структурою качана вони мали довгий качан (21-22 
см), маса 100 насінин була на рівні 260-315 г. 

На рівні проаналізованих комерційних гібридів кукуру-
дзи можна виділити високу інтенсивність цього процесу за 
групами ФАО 210-240 і відносно менш інтенсивну динаміку 
за групою ФАО 330. Слід також зазначити, що спеціалізована 
селекція на інтенсивну втрату вологи кукурудзою в період 
дозрівання продемонструвала досить високу ефективність і 
на сьогодні є непоодинокі приклади коли більш пізні гібриди 
мають меншу вологість, ніш більш ранні. 

В Інституті рослинництва створено ряд ранньостиглих гібри-
дів (ФАО 190) Зоряний, Скіф, Печеніг (на основі батьківського 
компоненту Кумір, ознаки якого спричинюють прискоренню 
втрату вологи зерном), які в Зоні степу показують вологість 
14,5 %, а в зоні Лісостепу 15-16 %.
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В групі середньоранніх виділено гібриди Вимпел МВ, Сві-
танок МВ, Сузір’я, Лелека МВ, які характеризуються низькою 
вологістю до 18-22 %. 

Селекція кукурудзи на скоростиглість має багатовекторні 
спрямування, залежить від умов вирощування гібридів та вклю-
чає систему ознак. Слід зазначити, що генотипи, які швидко 
втрачають вологу зерна під час дозрівання, часто знижують 
врожайність, зокрема в посушливих, жарких умовах, та харак-
теризуються низькою адаптивною стійкістю. Така їх особливість 
пов’язана з механізмами, які зумовлюють формування низької 
вологості зерна під час дозрівання. Сучасна селекція скорости-
глих гібридів розвивається, головним чином, у двох напрямах: 
створення гібридів північного та південного екотипів. При 
цьому завдання та вихідний матеріал для кожного із них різні. 
Зокрема, для гібридів північного екотипу велике значення ма-
ють такі ознаки: нейтральна фотоперіодична реакція на довгий 
день; прискорене накопичення сухої речовини в зерні; стійкість 
до холоду (особливо на початку вегетації і в кінці), витривалість 
незначних заморозків; толерантність до загущення посівів; ви-
сока стійкість до вилягання та інші. Для скоростиглих гібридів 
південного екотипу, це насамперед стійкість до посухи і жари, 
низька вологість зерна під час збирання, висока насіннєва про-
дуктивність батьківських компонентів та ін. [7, 8]. 

Сучасна селекція пропонує аграріям гібриди кукурудзи із 
високою вологовіддачею, зерно яких може досягати базисної 
вологості на кінець вегетації, а для України, що виступає як 
одна з основних країн-постачальників сільськогосподарської 
продукції на світовому ринку, надзвичайно важливим є поши-
рення у виробництво гібридів сільськогосподарських культур, 
які б відповідали світовим стандартам за рівнем врожайності 
та його якості.

Тому в селекційних програмах слід приділяти більше уваги 
створенню нових гібридів кукурудзи, найбільш пристосо-
ваних до доробки зерна з найменшими затратами, а саме з 
відповідною збиральною вологою, стандартною масою та 
формою зерна, типовою за забарвленням, високим рівнем 
гібридності. Вологість зерна під час збирання справляє іс-
тотний вплив на показники економічної ефективності вироб-
ництва зерна. Тож формуючи структури гібридів,  надавати 
перевагу гібридам, які здатні формувати високий урожай і 
швидко віддавати вологу. 
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AGROEXPO-2016: ПІДСУМКИ
На IV Міжнародній агропромисловій виставці з польовою 

демонстрацією техніки AGROEXPO-2016, яка пройшла з 
29 вересня по 1 жовтня у Кіровограді (Україна) продемон-
струвати свою максимальну номенклатуру змогли всі екс-
поненти: цього року площа виставкового комплексу була 
розширена до рекордних для України розмірів та налічувала 
79 000 м² відкритої виставкої площі та 9 300 м² критої. 

Офіційне відкриття виставки пройшло за участі Міністра 
аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, заступ-
ника міністра з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, 
президента Торгово-промислової палати України Генадія 
Чижикова та голови Кіровоградської облдержадміністрації 
Сергія Кузьменка.

У перший день на AGROEXPO відкрився Центрально-укра-
їнський інвестиційний форум. В рамках форуму пройшла 
панельна дискусія на тему “Пріоритети розвитку національ-
ної економіки в умовах інтеграції у світовий економічний 
простір”. На другий день виставки ділова програма була 
представлена конференціями Всеукраїнської Аграрної 
Ради, Асоціації виробників молока України та асоціації 
“Свинарі України”, а також семінарами від провідних вироб-
ників комплектуючого обладнання для с/г машинобудування 
(Voestalpine (Австрія), SSAB (Швеція), FKL (Сербія), Гідросила 
(Україна), Метінвест (Україна) та ін.).  

Новинкою AGROEXPO у 2016 році стала виставка племін-
них порід тварин та птиці. Два нових павільйони загальною 
площею 2000 кв. м, які повністю обладнані для утримання 
різних видів тварин та для їх повного життєзабезпечення 
(вода, вивіз відходів і т.д.). Були представлені: велика рогата 
худоба, коні, страуси, вівці, кози, кролі, кури, перепели та 
багато іншої живності. 

На “AGROEXPO-2016” новинки сільгосптехніки світових та 
вітчизняних брендів можна було побачити безпосередньо в 
роботі в полі на спеціальному полігоні для демпоказів. За-

гальна площа полігону становить – 60 000 м² (6 га). Кожного 
дня демонструвалося понад 30 одиниць техніки провідних 
українських та іноземних компаній. Цього року особливий 
акцент було зроблено на польовій демонстрації інновацій-
них технологій в АПК.

Техніку компанії JOHN DEERE (офіційний дилер – компанія 
“Ландтех”), FENDT та Caterpillar (компанія “Цеппелін”) кожен 
бажаючий міг випробувати в якості водія на спец. полігоні 
для тест-драйву.

Крім тест-драйву с/г техніки відвідувачам пропонува-
лось обкатати новинки українських автосалонів – у рамках 
AGROEXPO проходила виставка автомобілей “AUTOLAND”. 
Були представлені такі бренди як: Mercedes-Benz, Lexus, 
Peugeot, Opel, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi та ін.

На “AGROEXPO-2016” аграрії мали змогу купити сільгосп-
техніку всіх можливих видів дешевше. Діяли дві знижкові 
акції. За умовами першої, у разі підписання безпосередньо 
на виставці договорів на купівлю техніки, аграрій отримував 
знижку від 5%. Друга передбачала дисконт від 10%, якщо 
техніка придбавалась прямо з виставки.

Традиційно на AGROEXPO-2016 працював Всеукраїнський 
освітній ярмарок, де свої наукові потужності показали 25 
ВНЗ з різних куточків України.

Окремим блоком в рамках виставки пройшов культур-
но-розважальний захід “Покровський ярмарок” з міні-екс-
позиціями, конкурсами (“Гарбуз-велетень”, свято вареників 
“Півмісяці у мисці”, конкурс короваїв та ін.), частуваннями, 
виступами творчих колективів та товарами майстрів декора-
тивно-ужиткового мистецтва з усіх куточків України.

Загалом у IV Міжнародній агропромисловій виставці з по-
льовою демонстрацією техніки AGROEXPO-2016 взяли участь 
470 профільних компаній та 500 компаній-учасниць “Покров-
ського ярмарку”. За три дні виставку відвідало 20 700 осіб (у 
минулому році – 19 400).

НОВИНИ
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AGROPORT EAST KHARKIV 2016: ВІД ТЕОРІЇ – ДО ПРАКТИКИ
20 – 22 жовтня аеропорт «Харків» став майданчиком для ІV Міжнародного форуму з 

розвитку фермерства AGROPORT East Kharkiv 2016. У поточному році цей захід прохо-
див у двох форматах, що мають об'єднувати Україну, – Захід і Схід. Зокрема, у травні 
AGROPORT WEST з успіхом стартував на території Міжнародного аеропорту «Львів» 
ім. Данила Галицького. Особливістю ж осіннього форуму став професійний обмін до-
свідом фермерів, оскільки приїхали делегати з 12 областей України. У заході взяли 
участь також інвестори та виробники обладнання і сільгосппродукції з 20 країн світу.

Організатором форуму виступила консалтингова компа-
нія Aviabrand. Захід є візитною карткою Міжнародного року 
зернобобових, оголошеного Всесвітньою продовольчою 
організацією (FAO) на 68 сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Здавалося б, нетопова тема розвитку АПК сьогодні заці-
кавила багатьох. Це пов'язано з тим, що дискусія розгорну-
лася не просто довкола традиційних тем – збору врожаїв, 
обсягів експортування тощо, у фокусі були інноваційні 
підходи, реалізація яких в АПК здатна зробити нашу країну 
багатшою. Ці та інші теми обговорювали й на засіданні Пів-
нічно-Східного центру НАН і МОН України, в якому взяли 
участь представники Харківської, Сумської і Полтавської 
областей. AGROPORT East Kharkiv 2016 підтримали Мініс-
терство аграрної політики і продовольства, Національна 
академія аграрних наук, Харківська облдержадміністрація.

Форум був репрезентований різноманітними виставка-
ми, тематичними семінарами, конференціями, тренінгами, 
демонстраційним показом техніки для аграріїв, майстер-
класами, а також спілкуванням з представниками компаній 
і фірм-виробників, які не лише рекламували продукцію, а 
й ділилися досвідом зростання виробництва у сучасних 
умовах. Програма заходу складалася з трьох напрямків: 
20 жовтня – День агробізнесу, 21 жовтня – День фермера, 
22 жовтня – День поля. Виставка спецтехніки і технологій 
для фермерства розташувалася на майданчиках площею 
близько 25 000 кв. м. 

Протягом трьох днів відбулося понад 20 профільних кон-
ференцій, тематика яких охоплювала весь спектр аграрної 
галузі: від інвестиційної проблематики до використання 
найсучасніших технологій і матеріалів. 

Крім сільськогосподарського напрямку, компанія 
ЛІГА-Закон спільно з адвокатським об'єднанням Juscutum 
в рамках комунікаційної платформи LIGA:HUB провела 
юридичне реаліті-шоу «Обшук у кукурудзі: як із чистого 
поля зробити лабіринт для правоохоронців». Тренери з 
безпеки бізнесу Juscutum Денис Овчаров і Ксенія Проко-
нова на прикладі інсценованого допиту навчали не тільки 
протидіяти неправомірним діям представників право-
охоронних органів і правильно реагувати у стресових 
ситуаціях, але й надавали важливі юридичні поради щодо 
захисту власного бізнесу. Зокрема, дискусії розгорнулися з 
таких питань, як ризики й оподаткування агробізнесу (Юрій 

Циганок і Анастасія Шевченко); новітні технології 
для підвищення безпеки агробізнесу й оптимізація роботи 
в правовому полі України (Оксана Маляренко). Спрямова-
ність таких тренінгів була очевидною – створити цивілізо-
ваний діалог між владою, бізнесом і експертним середови-
щем щодо законодавства, яке регулює правила роботи на 
різних напрямках економіки в цілому. 

Захід відзначився й Міжнародним кулінарним фести-
валем AGRO COOK FEST. Його організатором став пре-
зидент Української кулінарної спілки, ректор Київського 
національного торговельно-економічного університету 
Анатолій Мазаракі. Журі складалося з досвідчених і відо-
мих в усьому світі гуру в галузі приготування страв – пред-
ставників від Саудівської Аравії, Хорватії, Ізраїлю, Чорно-
горії, Словенії, Палестини, Албанії та інших країн. Участь у 
конкурсі брали як сеньйори, так і юніори в індивідуальних 
і групових змаганнях. Це ще одна яскрава подія за участі 
Слобожанської гільдії кулінарів, які популяризували 
українську національну кухню. Категорії змагань – досить 
широкі: холодні і гарячі страви (вегетаріанські і м'ясні, мо-
репродукти, ресторанний десерт, арт-клас, овочеві, робота 
з марципана/шоколаду, тістечка і торти тощо). Учасники і 
відвідувачі конкурсу мали змогу спробувати приготовлені 
страви, у тому числі й для рекорду України – гумусу та 
українського борщу. Родзинкою заходу став виступ кращих 
шеф-кухарів зі Львова із серією майстер-класів виключно з 
фермерській продукції.

Підбиваючи підсумки форуму, керівник проекту 
AGROPORT Дмитро Титаренко зазначив: «Ми намага-
лися зробити програму форуму ефективною і для топ-
менеджерів крупних агрокомпаній, і для середніх і дрібних 
аграріїв. Як організаторам нам важливо розуміти резуль-
тати і конкретний зиск для учасників. Багато хто з них за ці 
дні уклав угоди, підписав контракти й отримав необхідну 
інформацію для подальшої комунікації. З кожним форумом 
ми реєструємо зростання кількості учасників на 30 %. Це 
високий показник нашої ефективності». 

Отже, програма трьох днів була досить насиченою й 
доволі перспективною та відкрила нові можливості як для 
розвитку агропромислового комплексу в цілому, так і для 
окремого фермера зокрема. 

Текст Геннадій Хомік, фото автора.
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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА: ІНОЗЕМНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
4-5 жовтня у Києві конференція «BIOENERGY UKRAINE 

2016» зібрала українських та зарубіжних представників 
ринку альтернативної енергетики, аграріїв-практиків з до-
свідом отримання енергії з біомаси, представників біоенер-
гетичного бізнесу Швеції, Литви та Нідерландів, інвесторів, 
міжнародних фінансових організацій, науковців та юристів. 
«АгроЕліта» підготувала для вас огляд конференції та виді-
лила основні питання, які піднімали експерти галузі. 

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ЗРОСТУТЬ
Експерти ринку прогнозують, що тарифи на електроенергію в май-

бутньому повинні вирости в два рази як для населення, так і для бізнесу. 
Фахівці кажуть, в Україні за всі роки незалежності не здійснилося жодної 
реформи у сфері електроенергії. У Європі в нашій країні найнижча вар-
тість електрики. Близько 50 млрд. грн. йде на перехресне субсидування.

«На сьогодні заборгованість за електрику становить 25 млрд. грн., 
що погіршує стан галузі. 100% послуги оплачує тільки агробізнес. У нас 
в країні повністю відсутня прозорість і прогнозованість галузі. А щоб га-
лузь електроенергетики розвивалася, потрібно збільшити вартість елек-
трики. Звичайно ніхто не говорить про різкий перехід на високі тарифи. 
Все має бути поступово. Разом зі збільшенням вартості тарифів повинні 
зростати і прибутки населення», – розповідає Юрій Саква, перший за-
ступник голови Ради всеукраїнської енергетичної асамблеї. 

Тому українські аграрії мають перейти на використання біоенергети-
ки. На сьогодні в Україні найнижчі показники використання альтернатив-

ної енергетики у Європі, в той час як деякі країни ЄС до 2020 року вже 
планують повністю перейти на відновлювані джерела енергії. 

«Близько 11% аграрних компаній на сьогодні мають змогу 
перейти на використання біонергетики. Прикладом для нас може 
стати сусідня Польща. Вона набагато менша територіально, але 
у неї вище ВВП, а використання біоенергетики – від 15 до 20%», 
–  заявила радник міністра агрополітики Владислава Рутицька під 

час конференції BioENERGY Ukraine. 

ЧОМУ У ЄВРОПІ ШВИДКО РОЗВИВАЄТЬСЯ 
БІОЕНЕРГЕТИКА

Посол Фінляндії в Україні, Юха Віртанен розповів, що їхня країна ста-
ла світовим лідером у сфері біоекономіки завдяки спеціальній стратегії 
побудови сталої біоекономіки:

1. Створення належного клімату для розвитку біоекономіки, де про-
відна роль належить державі, яка використовує заохочувальні засоби.

2. Створення «прозорих» підприємств у сфері біоекономіки.
3. Держава поставила ціль розбудувати сильну біоекономічну компе-

тенцію та експертизу.
4. Інтенсивне та стале використання біомаси.
«У Фінляндії біогалузь базується на економіці заснованій на віднов-

лювальних ресурсах, які використовують на виробництво харчів, енергії, 
товарів та послуг. А 50% біоекономіки складають лісові ресурси», – роз-
повідає посол. 

РЕАЛІЗАЦІЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТІВ
Для України є кілька напрямків розвитку біоенергетики: 
1. Використовувати біоенергетичні культури для виробництва твер-

дого біопалива: вирощування міскантусу, світчграсу, верби енергетичної, 
цукрового сорго, буряку та кукурудзи. 

Найрозвиненіша у цьому напрямку країна – Швеція. Шведи вже більше 
20 років вирощують енергетичну вербу та винайшли для цього спецтехніку.

«Швеція це лісова країна, 99% біомаси виробляється із залишків 
переробки деревини. Наша країна успішна в розвитку біоенергетичної 
галузі, тому що у нас правильна політика підтримки в цій галузі. Саме 
завдяки такій політиці, заохоченню, досвіду, ми змогли так продуктивно 
працювати у напрямку біоенергії та біомаси. Для прикладу, ми першими 

розробили спеціальні машини для посадки та збору верби, у нас багато 
сортів верби. В Україні теж досить хороший клімат для вирощування 
цієї культури і тут є великі перспективи», – розповідає Анніка Генріксон, 
гендиректор компанії «Салікс АВ»

Україна також розробляє власні сорти енергетичних рослин та прово-
дить дослідження в цьому напрямку. Зокрема, Інститут біоенергетичних 
культур та цукрових буряків має 75 га дослідних полів. Науковці кажуть, 
що в Україні 8 млн. га непродуктивних земель, які можна використовува-
ти саме під вирощування таких культур. 

«Якщо засіяти близько 2 млн. га енергоефективними культурами, і 
використовувати їх як біопаливо, це може замінити нашій країні до 18 
млн. тонн вугілля», – говорить Микола Роїк, директор Інституту біоенер-
гетичних культур. 

Одним із прикладів успішного будівництва заводу із переробки біо-
маси є компанія «Сільгосппродукт».  Вони пробували різні види енерге-
тичних культур. Зупинилися на сорго. Юрій Бондарчук, голова правління 
розповідає, що вигідно вирощувати сировину спеціально для біостанцій. 

«У грудні 2014 року ми запустили завод в експлуатацію. Потім зі-
ткнулися з тим, що дуже складно підключитися до енергосистеми. 
Тому почали продавати електроенергію за гроші тільки рік потому. 
Ми орієнтувалися спочатку на жом, який потрібно кудись дівати. Але 
коли ми пройшли цей шлях, то зрозуміли, що до сировини можна не 
прив›язуватися. Математично вигідно отримати сировину, виростивши її 
спеціально для виробництва біогазу. Ми вже зробили запас силосу сорго 
і будемо й надалі експериментувати з сировиною. Силос краще жому, 
тому що вихід газу набагато більший», – розповідає Юрій Бондарчук. 

2. Використання соломи, торфу, дерева, щепи. 
Литва одна з країн, які успішно використовують саме такий вид 

твердого палива. Акцент роблять на щепах та торфі. Кажуть, солома 
також вигідна для біоенергетики, проте краще її залишати на полях аби 
посилювати продуктивність земель. 

«У світі є чимало суперечок щодо використання соломи у біоенер-
гетиці, адже солому прирівнюють до добрив. Наша країна використовує 
солому. Але за умови – скільки соломи ти забрав з поля, маєш підраху-
вати скільки ти забрав мікроелементів з ґрунту, стільки ти маєш повер-
нути туди у вигляді добрив», – пояснює Сарунас Прієскієніс, президент 
литовської асоціації консультантів з енергетики. 

3. Створення заводу з переробки відходів тваринництва.   
Оскільки вартість енергоносіїв зростає (лише за останні півроку 

електроенергія подорожчала на 30%), а використовувати природній газ у 
тваринництві не вигідно, свинарі виходять із ситуації встановлюючи біо-
газові установки та міні-заводи. До того ж це зменшує негативний вплив 
виробництва на екологію.

Як приклад, компанія «Сігма», яка зараз щодня переробляє 80 кубо-
метрів свинячого гною, та отримує до 2 тис. нм3 біогазу на добу. 

«Рішення будувати біогазову установку з›явилося ще 2014 року, 
оскільки утилізовувати 80 тонн гною на добу було досить складно, 
власних полів не вистачало, щоб винести добриво туди. Та й на тран-
спортування йшло дуже багато ресурсів. Тому наша компанія побудувала 
біогазові установки і проблема вирішилася», – розповідає Євген Кулік, 
головний інженер компанії. 

ДЕ БРАТИ ГРОШІ?
Міжнародні організації можуть давати гранти лише на пілотні про-

екти. Тобто ті, аналогів яких ще не було в нашій країні. На реплікацію 
установи дають лише кредити. Тому чекати грошей просто за хорошу 
ідею не варто, вона має бути унікальною. Таку думку висловили під час 
конференції представники міжнародних організацій.

«У банках немає стандартизованих продуктів для проектів біомаси. 
Кожен новий проект біогазу банк оцінює як новий – це забирає і час, і 
шанси на отримання кредиту», – каже Сергій Волков, керівник департа-
менту «Екологія та енергетика» ПРОООН. 

Наразі ПРОООН та IFC разом працюють над механізмами фінансової 
підтримки напрямку біоенергетики через Ощадбанк. 

Катерина Сокольнікова, журналіст 



Агрохімічний аналіз ґрунту і достовірна інформація 
про потенціал поля дозволяють підвищити 

ефективність використання ресурсів до 20-30%.

ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ:
• Відбір ґрунтових зразків з викорис-

танням GPS-керованої системи 
за адаптивною сіткою з елемен-
тарною ділянкою 10 га (1 змішаний 
зразок складається з 20 проб);

• Комплексний аналіз ґрунтових 
зразків за спектром показників: рН 
ґрунту, рН буферний (встановлення 
потреби у вапнуванні), вміст роз-
чинних солей (засоленість), органіч-
ної речовини, вміст азоту (NО3), ру-
хомого фосфору (P), обмінних форм 
калію (К), кальцію (Са), магнію (Mg), 
натрію (Na), рухомої сірки (S), ру-
хомих форм мікроелементів цинку 
(Zn), міді (Cu), марганцю (Mn), залізa 
(Fe), сума катіонів та насиченість 
основами (H, K, Na, Ca, Mg);

Аналіз кожного зразка прово-
диться в лабораторії WARD, 
Laboratories, Inc., США.

• Розроблення агрохімічних карто-
грам полів інтерполяція елементів 
живлення по полю (Kriging), загаль-
них карт господарства з диферен-
ціацією полів за ступенем забезпе-
чення елементами живлення;

• Встановлення потенціалу поля і 
планової урожайності культури. 

• Встановлення критичних факторів 
пов’язаних з характеристиками 
ґрунту та умовами ґрунтового 
живлення;

• Розроблення рекомендацій по сис-
темі удобрення (NPK+мікроеле-
менти) та оптимальним формам, 
строкам і способам внесення до-
брив.

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДОЗВОЛЯТЬ: 

ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНУ 
УРОЖАЙНІСТЬ ЗА 

ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ НА 
КОНКРЕТНОМУ ПОЛІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  ЕФЕКТИВНОГО АГРОБІЗНЕСУ

ТОВ «АГРІЛАБ»
(067) 465-49-09
sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.com.ua

ТОВ ”АГРІЛАБ”
(067) 465-49-09
sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.com.ua

Якісний аналіз ґрунту
КОМПЛЕКСНА АГРОХІМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОЛІВ

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОЗВОЛЯТЬ:
ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНУ УРОЖАЙНІСТЬ ЗА ОПТИМАЛЬНИХ 

ВИТРАТ НА КОНКРЕТНОМУ ПОЛІ

Відбір ґрунтових зразків з GPS
• Відбір зразків за різними схемами 

(сітка, однорідні зони) 
• Унікальна система контролю і 

кодування зразків
• Кожна проба прив’язана до GPS 

координат
• Кожен зразок в on-line фіксується і 

відстежується на порталі Agrilab

Формування зразка
• Автоматизація і точність 

відбору

• Чітке дотримання 
визначеної глибини 
відбору

• Якість і об’єктивність

Агрохімічний аналіз ґрунту, картографування та рекомендації
• Комплексний аналіз ґрунту
• Карти розподілу властивостей по полю
• Розроблення рекомендацій по системі удобрення
• Доцільність і ефективність диференційованого внесення ресурсів
• Встановлення потреби у проведенні хімічної меліорації ґрунтів за кислотністю ґрунту
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ФГ «АГРОПРОДУКТ», ФГ «ЗОЛОТА НИВА»: 
СМІЛИВІ ІНТЕРЕСИ ТА ПРОДУКТИВНИЙ РУХ

Реалізація в головній справі життя – це одне з найважливіших питань людини до 
свого серця та розуму. Чому себе присвятити, чим займатись? Такі питання рано чи піз-
но постають в кожного. Не будемо зараз розбиратись в психологічному корінні такої 
людської особливості, а звернемо увагу на сам процес пошуку – звісно, в контексті сіль-
ського господарства, на що мене надихнуло спілкування з двома цікавими аграріями з 
Рівненщини. Василь Степанович Кутуза та Володимир Степанович Кутуза – рідні брати 
та керівники фермерських  господарств, відповідно, «Агропродукт» (c. Новоселівка) та 
«Золота Нива» (с. Мошків), що базуються у Млинівському районі. Брати є уродженцями 
цього села, і батьки їх працювали в колгоспі, який в ньому базувався. Але з огляду на 
важкість аграрної праці вони не побажали своїм дітям такої ж самої долі, і спрямували 
їх на інші поприща: старший, Володимир, пішов на фізико-математичну спеціальність, 
а молодший, Василь – на технічну. Обидва згодом працювали викладачами в школі. Але 
на певних етапах вони кардинально змінили устрій свого життя.

– Василю Степановичу, розкажіть, будь ласка, що Вас на-
штовхнуло так рішуче змінити сферу роботи?

– Я довгий час викладав трудову діяльність в школі в Рівно-
му, і мені моя робота подобалась. Але все в житті змінюється. Я 
багато мандрував по всьому світу, жив в Аргентині. Міркував, 
аналізував пережите і побачене. І в 2000 році я вирішив по-
вернутись в рідне село і приєднатись до брата, який вже з 1993 
року зайнявся аграрною справою. В цілому, я не можу сказати, 
що суть моєї роботи принципово змінилась – інтерес лишився 
той самий. Я з дитинства полюбляв возитися з технікою і мав 
до цього хист. І от тепер ми з братом організували роботу так: 
кожен з нас має своє підприємство, але ми працюємо по різних 
напрямках одразу і в «Агропродукті», і в «Золотій Ниві», не роз-
діляючи «моє-не моє». Я займаюсь справами, що стосуються 
техніки та будівництва, а Володимир – агрономією. Ми мисли-
мо в одному ключі і чудово доповнюємо один одного в нашій 
діяльності, ні в кого не виникає ідея про якісь чудернацькі 
змагання за звання кращого. Наші сини теж вже долучились до 
господарювання, тому тепер всі разом ведемо сімейний бізнес.

Коли Володимир Степанович створив ФГ «Золота Нива», 
воно мало декілька десятків га землі, а на сьогоднішній день, 
разом з ФГ «Агропродукт», площі господарювання розширились 
до 800 га. Як стверджують обидва керівника, збільшувати їх 
немає сенсу – для того, щоб вести ефективне грамотне госпо-
дарство, повноцінно охоплюючи його своєю увагою, це цілком 
достатні межі. Основна технічна база господарств в Мошкові 
була побудована «з нуля», фактично в чистому полі. Колгосп-
ний спадок в селі вже давно майже зруйнований.

Ведучи протягом стількох років сільськогосподарську 
діяльність, брати досягли високого рівня аграрної майстер-
ності, хоча визнають, що їм ще багатьом речам доведеться 

навчитись. Так завжди буває, коли займаєшся чимось по-
справжньому. Одне з найбільших моїх вражень від відвідування 
рівненських господарств – це їх технічний парк, якому можуть 
позаздрити навіть ті господарі, яки мають по декілька тисяч 
га землі. Василь Степанович з гордістю та любов’ю розповідав 
про кожну одиницю техніки, принагідно керуючи поточними 
сервісними роботами на головній базі господарства, де й від-
бувалось інтерв’ю.

– Відзначу наступне: у нас є 2 трактори John Deere, культи-
ватор Horsch Tiger, сівалки Amazone та Horsch Pronto, 2 комбай-
ни – John Deere та Claas, обприскувач Berthoud, навантажувач 
JCB, гноєрозкидачі Bergmann тощо. Такий технічний парк у 
нас склався буквально за останні 3-4 роки. Більшість машин я 
приводжу сам з закордону, от нещодавно доставив з Франції 
Berthoud, він наразі працює в полі. А від техніки Horsch, яку теж 
сам придбав в Німеччині, я взагалі в захваті. Тільки милуватися 
б, як йде по полю культиватор Tiger, а слідом за ним проходить 
сівалка Pronto, сіючи наразі озиму пшеницю – красива, чітка 
робота. До речі, після того, як придбали техніку Horsch, від-
мовились взагалі від оранки – і не шкодуємо з цього приводу. 
Сівалка Amazone теж якісний агрегат, проводить посів дуже 
точно. Вона в нас вже багато років, і досі в мене немає ніяких 
претензій. А от подивіться на цей чудовий навантажувач JCB! 
Плавність, маневреність, велика вантажопідйомність. А гно-
єрозкидач Bergmann? Це взагалі супер-технологія внесення 
органічних добрив. 

– А які плани у Вас наразі є за придбанням техніки?
– Нам потрібно купити ще одну вантажну машину, наразі 

маємо три. В іншому критичної потреби немає, але, безумовно, 
сільське господарство – така справа, яка потребує постійного 
оновлення, тому не виключено, що незабаром ми задумаємо 
придбати ще щось.

– Прокоментуйте, будь ласка, як Вам працюється на землі в 
контексті цьогорічних погодних умов.

– Безумовно, вологи нам не вистачає, але я б поки не 
сказав, що це вже критична межа. Намагаємось працювати в 
максимально стислі терміни, щоб зберегти вологу, все робити 
вчасно – задля цього і придбали таку високоякісну техніку. 
Приблизно місяць тому до нас прийшла страшна стихія – вели-
кий ураган з градом – і накоїла нашим будівлям великої біди. 
Побило, зірвало дахи зі складів, поламало каркас тепличної 
конструкції. Великі втрати. Добре, що це відбулося не під час 
перед збиранням сої та ріпаку, інакше б збирати не було б що.

– Чи потребує колектив ФГ «Агропродукт» та ФГ «Золота 
Нива» нових спеціалістів?

– З кадрами, якщо бути відвертим, проблема дуже велика. 
Нам не вистачає ініціативних відповідальних людей, які б 
щиро хотіли з головою вкладатись в роботу, працювати на по-
кращення виробництва. На жаль, менталітет в наших людей 
здебільшого такий, що вони приймають тільки метод батога і 

ГІСТЬ НОМЕРА



Колектив ФГ «Агропродукт», ФГ «Золота Нива», 
праворуч Володимир та Василь Кутузи
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пряника, а не самостійного навчання та мислення. Така ситуа-
ція. Але ми постійно придивляємося, шукаємо спеціалістів, і на-
скільки можливо працюємо над забезпеченням професійного 
росту наших працівників.

Як ми вже зазначали, агрономічними питаннями на під-
приємствах займається Володимир Степанович Кутуза. Він 
так само щиро, як і його брат, розповів про аспекти роботи в 
своєму напрямку.

– Володимире Степановичу, які використовуєте підходи до 
вибору сортів і гібридів?

– На перших етапах роботи використовували сорти пшени-
ці вітчизняної селекції, співпрацювали з багатьма українськими 
селекціонерами. Але поступово ми обрали виключно закор-
донних виробників насіння – не хочеться ображати наших, 
але вони насправді поступаються в продуктивності. Соя у нас 
канадська, ріпак – німецький, пшениця – німецька та австрій-
ська. Агрономічна політика у нас на господарстві така, що ми 
кожного року проводимо сортозаміну. Постійно відвідуємо Дні 
поля в Україні, господарства за кордоном, вивчаючи «поведін-
ку» різноманітних сортів та гібридів в тих чи інших умовах. Ті, 
що обрали, потім випробовуємо в себе на експериментальних 
ділянках, роблячи для всіх одну систему обробки ґрунту, жив-
лення, захисту. Адже, як показав мій досвід, не все залежить 
тільки від сукупності якостей сорту – не варто зменшувати 
роль конкретних умов, де вони реалізовуються. Мова іде про 
масштаб менший ніж регіональний, бо ґрунти та клімат нео-
днорідні навіть від району до району. 

– Розкажіть про систему живлення та захисту, які впрова-
джуєте при вирощуванні культур.

– Добрив багато не даємо, бо вони дуже дорогі, займають 
великий відсоток собівартості, особливо комплексні. Тому ми 
використовуємо багато органіки – свинячий гній, він набагато 
дешевше, але ефект той самий, як при використанні нітроамо-
фоски. Гній ми вносимо на всі поля раз на два роки, 20 тонн на 
га. В нас легкозмитий чорнозем, і його структура нас влашто-

вує, відхилень немає. Загальний аналіз ґрунту робимо раз на 4 
роки, в деяких місцях – частіше.

Хімію використовуємо, звісно, інакше не мали б нічого. На 
основі дослідів виробили свою систему внесення засобів. На-
приклад, гербіцидний захист проводимо як мінімум 2 рази, 
а наразі хочемо перемогти хвощ польовий, тому доведеться 
робити додаткові обприскування. Це сильний противник. Фун-
гіцидами обробляємо посіви 3 рази, особливу увагу в цьому 
треба приділяти колосу, інакше більше 6 тонн врожайності не 
буде. Інсектициди вносимо 2 рази.

– Якої сівозміни дотримуєтесь?
– Сівозміна у нас скорочена: озимі пшениця та ячмінь, 

соя і ріпак. Цих культур для дотримання рекомендацій щодо 
правильної сівозміні цілком вистачає. Сою та ріпак сіємо по 
ячменю і пшениці, ячмінь та пшеницю сіємо по сої та ріпаку. 
Ось така проста схема. До 2012 року сіяли цукровий буряк, але 
коли закрили всі цукрові заводи, ми припинили. 

– Чи прагнете отримувати врожайність 10 тонн з зерно-
вих?

– Звісно, прагнемо, чому ні? Поки що не виходить, але ми 
над цим працюємо. Наразі отримуємо в середньому 6-7 тонн 
з зернових. Але головним показником все ж таки має залиша-
тись рентабельність, адже для врожайності 10 тонн потрібні 
відповідні капіталовкладення. А ще багато часу та сил.

Чого гріха таїти? У нас є певні пробіли в підходах та техно-
логіях, недостатність технічних ресурсів, недосконалий люд-
ський фактор. І в сукупності це все дає певні мінуси за якістю 
та врожайністю нашої продукції. За рослиною, як за дитиною, 
треба постійно пильно доглядати. Є аграрії, які це вміють, і 
отримують 10 тонн. Можливо, і ми дійдемо колись до цього. Я і 
брат, окрім відвідування численних аграрних заходів в Україні, 
дуже багато мандруємо за кордон, адже маємо на меті розши-
рювати своє бачення та розуміння сільського господарства як 
такого, раз ми вже серйозно взялись за нього. Сидячи в своїй 
норі, розвиватись не вийде.

Тетяна Бєлінська
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АМІНОКИСЛОТИ У РОСЛИННИЦТВІ
Сергій Полянчиков, НВК «Квадрат»; Анатолій Ковбель, агроном-дослідник НВК «Квадрат», голова ФГ «Деметра +»

Протягом останніх років на ринку агрохімікатів посиленим 
інтересом користуються препарати, що містять амінокислоти. 
Особливо ефективне застосування таких препаратів шляхом 
позакореневого підживлення, а також для передпосівного об-
робітку насіння та в краплинному зрошені. Спробуємо розгля-
нути роль амінокислот в життєдіяльності рослин та узагальнити 
їх функції в рослинах. Ці знання допоможуть агрономам більш 
ефективно використовувати такі продукти.

Амінокислоти є одними з найактивніших учасників мета-
болізму. Утворюючись в процесі фотосинтезу або в результаті 
синтетичної діяльності коренів, вони надалі беруть участь у 
найрізноманітніших біохімічних процесах, у тому числі у синтезі 
білкових і ростових речовин, від яких, у свою чергу, залежать 
ростові процеси.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування 
(розвитку та росту) клітин  та виконують багато інших важливих 
функцій у рослинних організмах. В умовах стресу та під час росту 
і розвитку самих рослин амінокислоти відіграють важливу роль. 
Утворення амінокислот у клітинах рослин складний і енергоза-
тратний процес. Первинним будівельним матеріалом для синтезу 
амінокислот є вуглець і кисень з повітря, водень і кисень з води 
та азот з ґрунту. 

Амінокислоти, які синтезуються у рослинах, належать до груп 
протеїногенних (α-амінокислоти які входять до складу білків) та 
непротеїногенних.

Протеїногенні амінокислоти – у рослин це α-L-амінокислоти. 
Рослини і тварини швидше і краще засвоюють натуральні 
α-амінокислоти оптично активної L-конфігурації, з яких будуються 
білки. Такі модифікації легко сприймаються рослинним організ-
мом і швидко включаються в метаболізм. D-форми α-амінокислот 

зустрічаються в природі порівняно рідко, причому лише як про-
дукти обміну речовин нижчих організмів.

Відмінності L-амінокислот і D-амінокислот не в хімічному скла-
ді, а в стереохімічній будові молекул амінокислот (див. рис.1.). 
Проте саме α-L-амінокислоти є корисними для рослин і придатні 
для формування білків.

Рис. 1. L-Амінокислота та D-Амінокислота

В рослинах синтезується 20 протеїногенних амінокислот. З 
амінокислот синтезуються білки, які в свою чергу утворюють про-
сті ферменти і ферментативні комплекси. Таким чином вони віді-
грають важливу роль у життєдіяльності рослин. Саме від білків 
та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість 
рослин до стресових умов вегетації та подолання їх наслідків. 
Деякі амінокислоти є важливими для гормонального обміну рос-
лин, а також як будівельний матеріал утворення клітинних стінок 
у рослин (Див. табл.1).

Таблиця 1. Роль протеїногенних амінокислот у стійкості до стресових умов росту, стимулюванні обмінних процесів та 
розвитку рослин

Амінокислота Функції в рослинах
Аргінін Подолання сольового стресу; розвиток кореневої системи
Аспарагінова кислота Стимуляція проростання насіння; як будівельний матеріал для інших амінокислот
Глютамінова кислота Синтез хлорофілу, проростання насіння; як будівельний матеріал для інших амінокислот
Аланін Синтез хлорофілу; толерантність до посухи; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну
Гліцин Синтез хлорофілу; регулювання роботи листового устя; процесу запилення; хелатування мікроелементів
Гістидін Хелатуючий агент для поліпшення поглинання елементів живлення; регулювання роботи листових устячок для 

оптимізації водообміну
Треонін Регулювання роботи листового устя в період жаркої погоди
Пролін Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; регулювання роботи 

листових устячок для оптимізації водообміну; синтез хлорофілу
Тирозин Сольовий стрес; толерантність до жаркої погоди; проростання пилку
Валін Толерантність до жаркої і спекотної погоди; проростання насіння; процесу запилення
Метіонін Стимулювання достигання; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну
Ізолейцин Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; проростання пилка; 

запилювання
Лейцин Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; проростання пилка
Фенілаланін Синтез гумінових кислот; процес запилення; синтез лігніну для підсилення стінок клітин
Лізин Толерантність до посухи; регулювання роботи листових устячок; синтез хлорофілу; проростання пилку
Триптофан Матеріал для синтезу гормональних речовин ауксинового типу 

Серин Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу;
Таурин Толерантність до посухи і сольового стресу

Амінокислоти, які зустрічаються в рослинах у вільному стані 
відомі як непротеїногенні, то б то вони не входять до складу 
білків. До непротеїногенних амінокислот входить велика група 
сполук. Їх кількість понад 200, саме вони визначають унікальні 
особливості амінокислотного обміну у рослин. 

Функції непротеїногенних амінокислот у рослинах: 
- транспортна форма азоту по рослині;
- основна запасна форма азота в насінні;
- швидка і ефективна регуляція кількості доступного NH4 + 

для рослини.

Непротеїногенні амінокислоти легко підвернені метаболізму і 
при необхідності є джерелом іонів амонію для синтезу білка.

Роль амінокислот у захисті культур від стресів
Нанесена стресами культурам шкода може бути набагато 

більшою, ніж та, яку вони отримують від різного роду патогенів 
(хвороб) або шкідників. Водночас виробничий досвід засвідчує, 

що сучасні сорти та гібриди культур інтенсивного типу більш чут-
ливі до стресових факторів, ніж «старі» сорти екстенсивного типу. 
Можливо це обумовлено тим, що при селекції високоврожайних 
сортів культур, втрачаються гени, котрі кодують культури на отри-
мання високої врожайності за несприятливих «стрес-факторів». 
За формування високої врожайності культурами активуються їх 
обмінні процеси, що ускладнює адаптацію до стресів.

Головними причинами, які викликають фізіологічну депресію 
рослин, є температурний, водний, світловий, сольовий (ґрунто-
вий) та пестицидний стреси, іноді їх ще називають «фітостресан-
тами». Саме ненормований їх вплив на культури породжує заго-
стренням розвитку хвороб, шкідників, прояв некрозів і хлорозів, 
погіршення якості, товарності продукції, загальне зниження 
врожайності, а за надмірного впливу призводить до пошкоджен-
ня, а то й до загибелі.

Внутрішній прояв стресу «тривоги» на культурах супроводжу-
ється зниженням метаболічних (обмінних) процесів, домінуван-



ням розпаду над синтезом, деградацією білково-синтетичного 
апарату, старінням культур та величезними затратами їх енергії 
на відновлення обміну, що врешті-решт призводить до зниження 
продуктивності. Залежно від того, у якій фазі росту та розвитку 
культури зазнають впливу фітостресантів, зниження їх врожай-
ності може становити від 5 до 70%. Проте науковими досліджен-
нями доведено, що обробка культур амінокислотами - проліном, 
аргініном, аспарагіновою, глютаміновою, а також олігосахарида-
ми, поліамінами, моно-та дисахаридами, янтарною кислотою та 
іншими біологічно активними речовинами підсилює їх захист до 
фітостресів. Так, зокрема:

Глютамінова кислота добре активує обмінні процеси, синтез 
нових амінокислот, відновлює водний баланс культур, поліпшує 
їх запилення, є джерелом синтезу хлорофілу та ефективним комп-
лексоном (хелатуючим агентом). Вона також виступає джерелом 
енергії та знешкоджує аміак в рослинному організмі, віднімаючи 
атоми азоту в процесі утворення іншої амінокислоти.

Гліцин та лізин беруть активну учать у біосинтезі хлорофілу. 
Гліцин також входить до складу листової тканини, приймає участь 
у запиленні та зав’язуванні плодів та має високу активність як 
комплексон, а лізин є попередником поліамінів, джерелом азоту 
та поліпшує стійкість культур за стресів.

Пролін, поліпшує посухостійкість та протидію водному стресу. 
Дослідження показали, що підживлення проліном можуть затри-
мати в’янення, коли рослина піддається осмотичному стресу.

За результатами досліджень, гістидін, пролін та інші аміно-
кислоти є частиною механізму відкриття та закриття продихів, і є 
суттєвими для утримання води та обміну газів.

Усі амінокислоти, включаючи вище наведені, є попередника-
ми або ж активаторами фітогормонів. Саме гормони визна-
чають, які органи рослинного організму, потрібно формувати 
- коріння, стебла, листки, квітки, плоди тощо. За сприятливих 
умов вирощування культур, виробництво продуктів їх фотосин-
тезу проходить нормально, що забезпечується фітогормональ-
ним балансом. 

За фітостресів, в організмі рослин (відбувається гідроліз білків 
в амоній, який стає токсичним та примушує рослину продукувати 
гормон старіння-етилен) підвищується концентрація гормонів 

стресу – абсцизової кислоти та етилену. Як результат – гальму-
ються ростові процеси, погіршується поглинання та утилізація 
елементів мінерального живлення, прирости біомаси (рослина, 
не завершивши вегетативного розвитку, переходить до репро-
дуктивної фази). Продукти фотосинтезу та метаболічних реакцій 
перенаправляються на формування плодів.  Гормональний дис-
баланс, що виник в результаті стресу, призводить до блокування 
надходження продуктів фотосинтезу до кореневої системи, галь-
мування її розвитку та відмирання. Це приводить до зниження 
врожайності культур. Контролюючи стрес, ми маємо можливість 
контролювати проблему зниження врожайності.

Важливість амінокислот для рослин переконлива та незапе-
речнива. Завдяки властивостям амінокислот до легко розчинен-
ня у воді і здатності до швидкого проникнення через листову 
поверхню у клітини рослин, відпрацьовано технології листового 
підживлення рослин амінокислотами. Результати підживлень 
рослин амінокислотними препаратами свідчать про високу 
ефективність цих заходів для підвищення стійкості до жаркої і 
посушливої погоди, подолання сольового стресу, покращення 
процесів запилення та плодоутворення, інтенсивності процесу 
фотосинтезу, підтримання гормонального балансу, покращення 
азотного обміну в рослинах та інше.

Ключем у подоланні різного роду стресів сучасних сортів 
та гібридів культур є застосування спеціального добрива-анти-
стресанта КВАНТУМ-АміноМакс та збалансованого мінерального 
живлення від компанії НВК  «КВАДРАТ». Зволікання з підживлен-
ням культур, які піддалися стресу, сильно позначається на їх 
урожайності та може знизити її до 40%. Застосовуючи КВАНТУМ-
АміноМакс ще на початку стресів, або заздалегідь, ми допомагає-
мо культурам швидко подолати стреси за рахунок підвищення їх 
генетичної експресії, яку можна підвищити до 30%. 

Будемо раді відповісти на Ваші запитання та за-
уваження.

НВК «Квадрат»,
(050) 320-24-66, (057) 736-03-43
s-p-p@i.ua
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МІКРОЕЛЕМЕНТИ У ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

Мікроелементи є складовими частинами багатьох ферментів та вітамінів, сприяють 
активації їх роботи, приймають  участь  у азотному та вуглеводному обмінах, інтенсифі-
кують фотосинтетичні процеси – одним словом, покращують протікання усіх життєвих 
процесів у рослинах. Окрім цього, повністю задоволена потреба у мікроелементах для 
рослини сприяє підвищенню її імунітету до захворювань, стресостійкості та здатності 
протидіяти шкідникам. У той же час, у разку відсутності необхідної кількості мікро-
елементів, кардинально змінюється метаболізм у організмі рослин, що призводить до 
порушення нормального протікання фізіологічних процесів і різкого зниження продук-
тивності рослин. 

Головне джерело надходження мікроелементів для 
рослини – ґрунт. Звичайно, не кожні ґрунти мають 
однаковий вміст тих чи інших мікроелементів, та й за 
останні роки інтенсифікації виробництва сільськогос-
подарської продукції запаси мікроелементів у ґрунті 
значно скоротились. Разом з урожаєм сільськогос-
подарських культур з ґрунту виноситься й чимала 
частка запасів мікроелементів. Вміст доступних форм 
мікроелементів у ґрунті досить низький, і вимірюється 
у частинах мг на 1 кг ґрунту.

Раніше були спроби зробити так, аби потреба у 
мікроелементах була повністю задоволена за рахунок 
внесення органічних добрив, зокрема гною, але з ча-
сом цього стало замало, й з’явились спеціальні мікро-
добрива. Здавалось би, проблема повністю вирішена, 
треба дати побільше усіх мікроелементів кожній з 
культур, і вона просто приречена дати гарний врожай. 
Це не зовсім правильно, адже не слід забувати про 
явища синергізму та антагонізму, а також той важли-
вий факт, що кожна рослина має свої власні потреби.

Макро- та мікроелементи у технології вирощування 
сої відіграють одну з провідних ролей. Оскільки вони 
входять до складу багатьох важливих ферментів, віта-
мінів, гормонів та інших фізіологічно активних сполук. 
Без мікроелементів не можливий синтез білків, жирів 
та вуглеводів. Навіть ґрунти з підвищеним вмістом 
мікроелементів, не є гарантією благополучного життя 
рослин, і дефіцит тих чи інших елементів є цілком ре-
альною загрозою. Далі пропонуємо дещо детальніше 
розглянути, наскільки важливими є мікроелементи у 
технології вирощування сої, та зробити акцент на за-
грозах і ознаках дефіциту поживних речовин. 

Залізо, цинк та марганець мають фундаментальне 
значення для вирощування сої, а тому пропонуємо 
звернути увагу на інші макро- мікроелементи, які ніби 
й не мають такої аж надто важливої ролі, але тим 
не менш, можуть коштувати значної частки врожаю.  
Дефіцит азоту на сої – головним чином проявляється 
у втраті кольору, листя втрачає будь-яку яскравість, 

і набуває навіть жовтуватого відтінку. При дуже зна-
чному дефіциті азоту листя сої може повністю змінити 
забарвлення на жовте. Дещо гальмуються ростові 
процеси. Спочатку нестача азоту на сої проявляється 
на нижніх листках, але доволі швидко розповсюджу-
ється.

Дефіцит фосфору на сої – неминуча затримка в 
рості, кволі, слабкі рослини з дрібним темно-зеленим 
листям. Оскільки фосфор в рослині є досить мобіль-
ним, молоде листя стягує на себе значну його долю зі 
старого. Варто пам’ятати і ще одну річ: мікроелемен-
ти у технології вирощування сої небезпечні не лише 
дефіцитом, але й надлишком. Так, підвищений вміст 
фосфору – шлях до дефіциту цинку, міді та заліза.

Дефіцит калію на сої – серйозна загроза, аж до 
відмирання листя. Спочатку відбувається пожовтіння 
країв листя, яке з часом розповсюджується Центр 
зберігає зелений колір. При значній нестачі калію соя 
дасть зморщене насіння, маленьких розмірів і інколи, 
навіть, незвичної форми. Надлишок калію загроза за-
своєнню цинку, бору, магнію та кальцію.

Дефіцит кальцію на сої – гальмування розвитку тка-
нини стебла, листя, кінчиків кореню. Оскільки кальцій 
не є надзвичайно мобільним елементом, ознаки його 
нестачі спочатку з’являються на молодих листках та 
верхівках.

Дефіцит магнію на сої – пожовтіння між жилок 
старого листя. При довгостроковій нестачі пожовтіння 
може добиратись і до наймолодшого листя. Надлишок 
магнію може пригнічувати розвиток кореневої систе-
ми, на ранніх фазах розвитку – навіть до відмирання.

Дефіцит бору на сої – надто різкий або надто повіль-
ний ріст верхніх точок. Молоде листя зазнає дефор-
мацій, інколи занадто потовщується, набуває темно-
зеленого забарвлення. Листя та стебла набувають 
крихкості.

Дефіцит сірки на сої – молоде трійчате листя втра-
чає колір і з’являються перші ознаки хлорозу. Кінчики 
молодого листя можуть навіть відмирати. Є загроза 
цвітінню та плодоношенню.





Хімічний склад:

P K Ca
Марка А 17 2 27
Марка Д 12 18 25

Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець до 8%

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

Властивості:
• містить розчинний фосфор у мінеральних кислотах, Калій у формі калійної солі, Кальцій 

– в оксидній формі та ряд мікроелементів (сірка, магній, бор, цинк, молібден, марганець);
• кальцій на кислих ґгрунтах вивільняє азот і калій зі зв'язаних форм і переводить їх у більш 

рухомій доступні для живлення рослин форми;
• покращення ґрунтового середовища та достатнє фосфорне живлення сприяє підвищенню 

якості відповідних культур;
• розкислення ґрунту.



Хімічний склад:

Калій (К2О) – 42-45%
Магній (MgO) – 4-7% 
Сірка (SO3) ≤ 3%
Кальцій + Натрій + Залізо + Цинк до 20%

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

КалійМаг-АгроТМ є малохлорним добривом, яке виробляється у кристалічній 
та гранульованій формах та поєднує у своєму складі досить високу концентрацію 
калію разом із низкою цінних мікроелементів. Ефективність дії калію з Магнієм у 
поєднанні вища, ніж внесення їх окремо.

Магній відповідає за утворення у листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на 
формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого у 
рослин формується більш потужна коренева система.



ТРИ В ОДНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ КАРТІ
НОВІТНІЙ КЛАС СУПЕРДОБРИВ МОЧЕВИН-К: К1, К2 та К6, в т.ч.:

К6 – для напівсухої інкрустації насіння. Прискорює проростання на 5-7 днів, збільшує масу коренів та рослин, неза-
лежно від заводської обробки стимуляторами.

К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%. Слабкі стебла рослин 
підтягуються до рівня сильних, листя набуває темно-зеленого кольору.

К2 – ретардант, для другого позакореневого живлення. Забезпечує значну добавку до врожаю та якість продукції.

Слід мати на увазі (з звітів наукових установ):
При інкрустації насіння К6 та підживленні рослин К1 або К2, буде наступне:
а) насіння ріпаку та гірчиці проросте майже все, 1*;
б) рослини матимуть більш розвинуту кореневу систему: 2*,3*,5*;
в) перезимівля рослин очікується краще ніж на пару, в тому числі ячменю, ріпаку та гірчиці 95-99 %, 1*;
г) сходи з‘являться, в порівнянні з контролем, на 5-10 днів раніше, 2*.

Добрива класу МОЧЕВИН-К (К1, К2 та К6) в нормі 1 л/га -129 грн, (без ПДВ) безпечні для флори та фауни, зменшують 
винос з грунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів, якість продукції та сприяють значному збереженню (до-
бавці) врожаю, що підтверджується не тільки багаточисленними подяками сільгоспвиробників, а також витягами із звітів 
наукових дослідних установ, інститутів та університетів у т. ч.: 

- Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи з ґрунту вдвічі, 2*;
- Покращення якості ґрунту (в різосфері), 3*;
- Забезпечення рослин азотом, фосфором, калієм, макро та мікроелементами, 4*;
- Покращення якості продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*;
- Пшениці - по хлібопекарських якостях, 4*;
- Збільшення біомаси рослин (ячмінь - вдвічі) 3*,5*;
- Посилення імумної системи від хвороб та шкідників;
- Прискорення фотосинтезу; додає вуглеводів, хлорофілу рослинам на 20-25% та активізація водообміну між клітинами, 

системність - за рахунок чого покращує дію гербіцидів та засобів захисту на 20-25%;3*, 4*,5*.

При цьому збереженний врожай складає від тонни до подвійної врожайності.
Чим гірші агрофон та погодні умови, тим більша кількість збереженного врожаю  в порівнянні з контролем, 3*. 4* 5*.
Встановлено дослідами  (в повному обсязі звіти приведені на сайті: www agronayk.narod.ru),  в тому числі:
1* - Інститутом землеробства ПР виконавці: – по ріпаку – к.с.н. Шаталова В,В.; по гірчиці – к.с.н. Косенцова Л.В.; 2* – 

Інститутом землеробства ПР виконавець д.с.н.Макаров Л.Х.; 3* – Одеською філією державного інституту охорони грунтів 
України к.с.н. Голубченко В.Ф.; 4* – АКСО ААН України,виконавець д.с.н. Давидова О.С.; 5* – Інститутом захисту рослин 
м. Київ виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

В результаті дослідів, проведених Одеською філією інституту держохорони ґрунтів України, встановлено, що з добри-
вом Мочевин-К прибавка врожаю озимої пшениці по стерньовому попереднику склала від 47,7%-81,1% до контролю, а по 
пару 16,7-17,7% до контролю. У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин-К дала високу 
прибавку врожаю на рівні 47,7% від контролю, а у поєднанні з Триходерміном БД – дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 
81,1% за досить низького врожаю на контролі – 13,2 ц/га.

В іншому польовому досліді на ділянці розмноження сорту Шестопаловка по попереднику чорний пар, повторність шес-
тикратна, розміщення ділянок систематичне,по слідкуючій схемі досліду:

1. Мочевин К1 восени 2015 р. (сходи) 2. Мочевин К1 весною 2016 р.(кущіння) 3. Мочевин К2 весною 2016 р.(колосіння)

Результати врожайності оброблялися математично методом дисперсійного аналізу та приведені в табл.1:

ВАРIАНТ ДОСЛIДУ УРОЖАЙНIСТЬ ПРИБАВКА ВРОЖАЮ

т/га % т/га %

Без добрива 5,96

Мочевин К 6,68 0,72 12,1

НІР 2,12 0,13

Дослідження ефективності К1 та К6 на озимому ріпаку проводилась в Інституті землеробства м. Херсон. Нижче приво-
диться копія висновку по звіту:

”Сумарне водоспоживання озимого ріпаку за три роки досліджень при використанні на зелений корм становило 1272-
1301 м3/га на насіння 2243- 2336 м3/га. Більш економні витрати вологи на одиницю врожаю зеленої маси – 27,1 і 827,7 м3/т 
насіння спостерігалося при обробці насіння препаратом Мочевин-К-6”.

Висновки:
Найвищу врожайність зеленої маси – 470 ц/га або 65,4 ц сухої речовини і 27,1 ц/га насіння одержано при застосуванні 

препарату Мочевин-К-6. Приріст урожаю зеленої маси становив 46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га насіння в по-
рівняні з контролем.

Зимостійкість рослин ріпаку під впливом препаратів Мочевин-К-1 та Мочевин-К-6 збільшувалась на 37-43%.»
Виконавець:
Науковий співробітник                            Шаталова В.В.
 

Коментар від автора: 1 л. К6 + вода 7 л. на 500 кг. насіння (витрати всього лише 3 грн./га.)
Звертайтеся до виробника за ДОБРИВАМИ МОЧЕВИН-К. Доставка добрив по Україні за рахунок виробника

ТОВ НВО «Агронауковець»: 
(050) 492-26-88; (067) 605-60-36, м. Херсон, Бериславське шосе
agronauk@ukr.net / kap2013@ukr.net / www.agronauk.narod.ru
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Використані джерела: 
beauty.at-its.com, 
www.steviasun.com.ua, 
liktravy.ua
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СТЕВІЯ – ЦУКРОВА ГОСТЯ З ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
Людина завжди намагалася шукати користь із всього, що існує навколо. З іншого боку її не-

терплячість спонукає отримувати результат швидко і значних масштабах. Так, якщо говорити про 
вживання цукру, то найпростішим способом його отримання є інтенсивне вирощування солодких 
коренів (цукрових буряків) або тростини. Та медичні дослідження останніх десятиліть довели, що 
надмірність споживання «солодкого піску» тільки шкодить здоров’ю людини. На сьогодні цукор 
присутній у багатьох продуктах харчування і у різних формах, а це підсилює негативний вплив ре-
човини. Тож, варто задуматись над альтернативними джерелами цукру, особливо в умовах постій-
ного здорожчання цього продукту.

ІСТОРІЯ ТА ПОШИРЕННЯ
З мови майя стевія перекладається як «медова». 

Батьківщиною стевії вважається Південна Америка (Бра-
зилія, Парагвай). Іспанські конкістадори ще в 17 столітті 
зацікавились рослиною стевія, яку аборигени додавали в 
напої і вживали їх за будь-яких захворюваннях, як цілю-
щий засіб. Вперше стевія була описана американським 
дослідником природи Антоніо Бертоні в 1887 році. Після 
всебічного вивчення рослина поступово завоювало увесь 
світ. З американського континенту рослина потрапила в 
Європу в ХХ столітті. У Радянському союзі новий продукт 
з’явився в кінці 70-х років. У 1990 році медова трава була 
визнана одним з найбільш цінних рослин світу. Сьогодні 
стевію культивують в Японії, Кореї, Китаї, Бразилії, США.

СКЛАД ТРАВИ СТЕВІЯ
Головні цілющі речовини стевії – стевіозид, ребаудіа-

зід. Ці глікозиди не шкодять здоров›ю людини і не мають 
калорійності, але вони солодше звичайного цукру в 300 
разів. Солодкість стевії має невуглеводу природу, тому 
практично не має калорійності і використовується замість 
цукру для підсолоджування страв у харчуванні хворих на 
цукровий діабет. У стевії міститься багато антиоксидан-
тів – кварцетин, рутин, мінеральних речовин -–кальцій , 
фосфор, калій, цинк, хром, магній, селен, мідь, а також 
вітаміни - група В, А, С, Е.

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАВИ СТЕВІЯ
Стевію називають «медовою травою». Її характерис-

тики здатні сповільнювати старіння клітин живого орга-
нізму, зміцнювати імунітет; вона володіє антисептичними 
і антигрибковими властивостями, благотворно впливає 
на роботу серцево-судинної системи, нервової системи, 
травної системи. Стевія також допомагає впоратися за-
хворюваннями шлунка та органів шлунково-кишкового 
тракту, цукровим діабетом. Тривалі наукові дослідження 
властивостей стевії встановили, що ця рослина годиться 
до вживання в їжу тривалий час, навіть все життя, без 
будь-яких наслідків для здоров›я людини.

ВРОЖАЙНІСТЬ СТЕВІЇ
Інтродукція стевії в Україні як джерела природного низь-

кокалорійного підсолоджувала почалася в 1985 р. в Інсти-
туті цукрових буряків. Тривалі дослідження підтвердили, 
що ця рослина добре пристосувалася та успішно вирощу-
ється в різних ґрунтово-кліматичних умовах: в Централь-
ному та Західному Лісостепу України, в Закарпатті, Криму. 
Загалом стевія – високопродуктивна рослина. Так, один 

гектар може дати 20 центнерів маси сухих листків. При 
наявності в листках солодких глікозидів від 7 до 10% (за-
лежно від сорту та форми стевії) можна одержати від 140 
до 200 кг чистого продукту (стевіозиду). Враховуючи, що 
її солодкість в 200-300 разів вища за цукор, в перерахунку 
це дорівнює 300-450 центнерів цукру (цукрові буряки дають 
максимально 100-120 центнерів цукру з одного гектара).

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Вартість стевії та стевіозиду на світовому ринку досить 

висока і в різних країнах коливається в широких межах. 
Для прикладу на ринку США сухі подрібнені листки стевії 
коштують 340 доларів за 1 кг, рідкий концентрат коштує 
306 доларів за 1 кг, а концентрований екстракт у таблет-
ках – 4990 доларів за 1 кг. На вітчизняному ринку на-
багато дешевша: концентрований екстракт стевії коштує 
2000 грн за 1 літр; вартість екстракту в сухій речовині 
складає приблизно 5500 грн за 1 кг; вартість листя рос-
лини в сухій масі може складати 200-300 грн. за 1 кг. При 
розрахунковій урожайності 20 ц/га потенційні доходи від 
реалізації можуть скласти понад 400 тис. грн на 1 га. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ
Фахівці стверджують, що вітчизняна стевія має кращі 

смакові якості. Це може сприяти витісненню нею імпорт-
них цукрозамінників, особливо синтетичного походження. 
З розвитком ринку стевії на Україні можуть виникнути 
проблеми, оскільки промислове виробництво сухих 
листків стевії базувалося лише в Криму, який тимчасово 
окупований. З іншого боку, стевія не може повністю роз-
глядатися як заміна традиційному виробництву цукру із 
цукрових буряків через обмеженість ареалу вирощування 
та відсутність поширених технологій.

Загалом можна стверджувати, що трава стевія на 
сьогодні може розглядатися як альтернативна культура з 
виробництва природного та безпечного цукрозамінника. 
Однак відкритими залишаються питання щодо застосу-
вання адаптованих для Лісостепу технологій (враховуючи 
анексію Криму) вирощування стевії на відкритому ґрунті; 
формування виробничих витрат та 
забезпечення економічної ефек-
тивності в сучасних умовах гос-
подарювання.

Андрій Сава

Фото gentside.com

Фото hollydolly.com.ua
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Аграрій, який грамотно та відповідально 
підходить до вирощування сільськогосподарських 
культур, гарантовано буде восени мати гідний 
результат врожаю. Це реальний досвід більшості. 
Але останніми роками ґрунтово-кліматичні умови 
України ніби помінялись місцями: дощі з заходу 
відправились на південь та схід, і захід став регіоном 
з найбільшим недостатком зволоженості. На щастя, 
існують перевірені інноваційні агрономічні технології, 
розроблені спеціально для ефективної роботи в 
таких умовах, і вони вже активно представляються в 
Україні. 

20 вересня, на відомому сво-
їми масштабними Днями поля 
товаристві «Бучачагрохлібпром» 
відбувся науково-практичний 
семінар «Захист і вирощування 
кукурудзи, соняшнику та сої в 
умовах Тернопільської області». 
В цьому актуальному заході де-
монстрували свою продукцію та 
технології найбільші світові ком-
панії-виробники насіння і засобів 
захисту рослин. Особливе місце 
серед них зайняла компанія 
«Сингента», адже вона, як відо-
мо, є виробником «два в одно-
му»: і насіння, і ЗЗР, які однаково 
ефективно реалізовують свій 
потенціал в різних ґрунтово-клі-
матичних умовах України. Тема 

даної статті – гібриди технічних 
культур та ЗЗР від Syngenta.

Огляд демонстраційних посівів 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» роз-
почався з вступного слова агро-
нома-насіннєвода цього підпри-
ємства – Миколи Павловича 
Фасолька, який безпосередньо 
контролює весь процес вирощу-
вання культур на демо-ділянках. 
Він зазначив важливі технологічні 
моменти: «На полігоні, на якому 
ми зараз знаходимося, загалом 
посіяно 85 гібридів кукурудзи 
і 51 гібрид соняшнику. Площа 
його складає 36 га. Культура-
попередник тут – озима пше-
ниця. Передпосівний обробіток 
був зроблений культиватором 

Bednar Strom в два сліди, посів 
був здійснений з 22 по 25 квітня 
сівалкою John Deere. Після посіву 
кожного з гібридів ми прочищали 
сошники, аби дотримати чистоту 
експерименту. Тож, абсолютно 
під всі гібриди була використана 
одна технологія обробки землі, 
системи живлення та захисту – 
для того, щоб була можливість 
адекватно оцінити потенціал 
кожного з них. В перспективі ми 
хочемо створити науково-прак-
тичний центр за вирощуванням 
демонстраційних ділянок з с.-г. 
культурами». 

По порядку розглядали кожну 
з культур, почавши з кукурудзи. 
На товарних полях ТзоВ «Буча-
чагрохлібпром» посіяна кукуру-
дза селекції «Сингенти» площєю 
3000 га: це гібриди СИ Новатоп 
ФАО 240 та СИ Топмен ФАО 240 
– до речі, свіжі результати за об-
молотом останнього – 106 ц/га. 
Василь Романюк, менеджер в 
Тернопільській, Івано-Франків-
ській та Чернівецькій областях 
компанії «Сингента», розповів 
присутнім про систему захисту, 
яка реалізовувалася на гібридах 
кукурудзи. Навесні було внесе-
но ґрунтовий двокомпонентний 
гербіцид Примекстра TZ Голд. 

ВИПРОБОВУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ НОВІТНЬОЇ СЕЛЕКЦІЇ
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Як результат – повна відсутність 
однорічних бур’янів. Цей препа-
рат має дві діючі речовини: 312,5 
г/л S–метолахлору; 187,5 г/л 
тербутилазину, які є активними 
протягом 60 днів, причому про-
блеми післядії та резистентності 
при його використанні відсутні. 
Крім того, цей гербіцид можна 
застосовувати на батьківських 
формах культури. Також проти 
бур’янів – як однорічних, так і ба-
гаторічних – на цьому полі боро-
лись препаратом Елюміс™ – це 
новітній двокомпонентний (30 г/л 
нікосульфурону; 75 г/л мезотро-
ну) гербіцид, який має активну 
дію проти всіх бур’янів, які тільки 
можуть бути в кукурудзі. Робили 
обприскування в нормі 1,5 л/га. 
Унікальність цього препарату в 
тому, що його можна вносити у 
фазі навіть 12 листків, на відміну 
від гербіцидів інших виробників, 
які декларують максимально 
безпечну фазу використання – 8 
листків. Василь Романюк під-
креслив: «Демо-посіви – це до-
бре, але головним показником 
в роботі є, звісно, стан товарних 
посівів. Зокрема, в цьому році в 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» май-
же на всій кукурудзі був застосо-
ваний Елюміс™ – і ця культура 
в них знаходиться в чистоті та 
порядку».

Також Василь Романюк за-
значив аспекти інсектицидного 
захисту кукурудзи препаратом 
Ампліго®, що славиться як ефек-
тивний засіб боротьби з кукуру-
дзяним метеликом. Він контролює 
практично всі рухливі стадії шкід-
ника і є дієвим проти гусениць як 
молодших, так і старших віків – 
навіть тих, які вже мають довжину 
більше 2 см. Ампліго® має велику 
перевагу у гнучкому відношенні 
з погодними умовами, в різних 
регіонах: він не змивається вже 
через годину після нанесення та 
одночасно є термостабільним, 
тобто його дія не змінюється а ні 
при підвищенні, а ні при зниженні 
температури. І крім того, дія цього 
препарату триває дуже довгий 
час – до 4-х тижнів.

Станіслав Горпинюк, техніч-
ний експерт Західного бізнес-
регіону компанії «Сингента», 
наголосив, що Ампліго® – це 
єдиний в Україні препарат, який 
зареєстрований для контролю 
лускокрилих шкідників, і в тому 
числі діабротики (західного ку-
курудзяного жука), на якого все 
частіше жаліються аграрії. Після 
висвітлення системи захисту 
пан Станіслав розпочав розпо-
відь про кожен з представлених 
не демо-ділянці кукурудзяний 
гібрид Syngenta. Серед них від-

значимо новітній СИ Феномен 
ФАО 220 – це середньоранній 
гібрид технології Артезіан™, яка 
передбачає створення і впрова-
дження у сільськогосподарське 
виробництво нових гібридів 
кукурудзи з високим генетич-
ним потенціалом урожайності й 
стабільності. При їх створенні 
максимальна увага приділялася 
здатності гібрида ефективно 
використовувати наявну вологу 
для отримання максимального 
врожаю у лояльних і в несприят-
ливих умовах.

СИ Феномен має потенціал 
врожайності 13 тонн і є висо-
котолерантним до стеблових і 
кореневих гнилей, пухирчастої 
сажки. Слід мати на увазі, що це 
один з найбільш сухих гібридів на 
ринку – середня його вологість 
по всіх демо – нижче 12%. В 2016 
році був зафіксований показник 
навіть 8,6%. Крім того, його осо-
бливістю є  те, що для формуван-
ня одиниці сухої речовини йому 
потрібно набагато менше вологи, 
ніж іншим гібридам. СИ Фено-
мен є толерантним до перепаду 
температур та до забезпечен-
ності вологою в період вегетації. 
Станіслав Горпинюк підкреслив, 
що при висіванні цього гібрида 

на Західній Україні в ранні опти-
мальні або в оптимальні терміни 
період викидання волоті прийде 
до наставання спеки, що дуже 
важливо для нормального про-
цесу запилення. Попри те, що СИ 
Феномен гібрид зубовидний, він 
віддає вологу за принципом кре-
менистого, тобто вже в першій 
декаді вересня він стоїть сухий, 
що дає можливість після нього 
встигнути посіяти озиму пше-
ницю. Оптимальна густота його 
посіву для даного регіону – 75-77 
тис. насінин/га. Тож, в наступно-
му сільськогосподарському сезо-
ні аграрії матимуть змогу оцінити 
потенціал цього гібрида нового 
покоління, який вийде перемож-
цем із найскладніших метереоло-
гічних перешкод.

Після огляду кукурудзи групи 
учасників та відвідувачів пере-
містились до демонстраційних 
ділянок з соняшником. На полях 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 90% 
гібридів соняшнику, що висіва-
ється, – виробництва компанії 
«Сингента» – в цьому році це 
1900 га. Тарас Швець, заступ-
ник директора по рослинни-
цтву бучацького товариства, 
відзначає гібрид Рокі, який на 
підприємстві вже був зібраний та 
дав середню врожайність 35 тонн 
при вологості максимум до 7,2%, 
що є дуже хорошим показником 
в такий посушливий рік. До речі, 
пан Тарас скористався нагодою 
висловити позитивні враження 
від співпраці з «Сингентою»: «Ми 
з цією компанією працюємо вже 
12 років. Гібриди соняшнику та 
кукурудзи цього виробника себе 
дуже гідно показують у нас на 
підприємстві, нормально витри-
муючи посуху, тому ми будемо 
збільшувати відсоток їх посівів і 
надалі».



Всеукраїнський аграрний журнал №10 (45) / 201628

Щодо системи захисту по-
сівів соняшнику – на ньому, як і 
на кукурудзі, був використаний 
Примекстра TZ Голд, і результат 
відмінний, бур’янів немає. Вале-
рій Голиняк, директор Захід-
ного бізнес-регіону компанії 
«Сингента», детально розповів 
про цю культуру, якій все більше 
аграріїв Західної України від-
дають перевагу: «У нас є лінійка 
більше ніж 20 гібридів соняшни-
ку, і є серед них багато тих, які 
ми тільки починаємо вводити на 
ринок, досліджуємо та випро-
бовуємо, наприклад СИ Бакарді, 
СИ Діамантіс, які підходять під 
систему захисту Clearfield®, та 
інші. Наша компанія вкладає 
дуже багато ресурсів в удоско-
налення селекції цієї культури, 
зокрема працює над покращен-
ням її стійкості до посухи та 
вовчка – ці проблеми особливо 
помітні аграріям на півдні та в 
зоні Степу, де соняшника ви-
сівається більше. А для умов 
Західної України «Сингента» 
рекомендує в першу чергу ран-
ньостиглий гібрид соняшнику НК 
Рокі – він рано звільняє площу, 
яку потім зручно використати 
під посів озимої пшениці. До цієї 
ж групи відносяться НК Делфі 
та НК Долбі, які теж дуже добре 
себе показують за врожайністю. 
Також популярним чемпіоном за 
врожайністю є середньостиглий 
НК Бріо, материнські лінії якого 
активно використовуються в 
створенні нових більш посухос-
тійких та толерантних до хвороб 
гібридів Syngenta.

Також хочу зазначити, що 
компанія «Сингента» займає 60% 
світової долі за виробництвом 
високоолеїнових гібридів соняш-
нику, олія з якого є дуже корис-
ною для харчування. Вирощувати 
його вигідно, адже врожайність 
він дає не менше класичних гі-
бридів, а при продажі у господар-
ства буде додатковий прибуток 
ще 3$ на тонні. В умовах Західної 
України ми рекомендуємо висіва-
ти два високоолеїнових гібриди 
соняшнику: Тутті та СИ Експерто. 

Зокрема останній дуже багато в 
Iвано-Франківській області посіяв 
«Миронівський хлібопродукт» – 
більше 2000 га».

Високий потенціал селекції 
Syngenta у сукупності з їх грамот-
ними технологіями вирощування 
гарантовано дадуть високий 
прибуток – це перевірено на 
практиці багатьма підприємства-
ми. На науково-практичному 
семінарі керівники та агрономи 
господарств, більшість яких вже 
використовує продукцію цього 
виробника, з цікавістю поглинали 
інформацію про новинки, за-
здалегідь плануючи деталі своїх 
сівозмін. Михайло Сличенюк, 
керівник ПП «Золотопотіцьке» 
(Тернопільська обл.), розповів: 
«Ми вже давно щорічно працює-
мо з компанією «Сингента». Ви-
користовуємо їх засоби захисту 
та насіння. Цього року придбали 
дуже багато фунгіцидів, все на-
сіння протруювали препаратом 
Максим® Стар. Висіяли декілька 
гібридів соняшнику та кукурудзи 
від «Сингенти». Наразі як раз 
молотимо соняшник, поки що се-
редня врожайність складає 3-3,5 
т. В планах на наступний рік у 
нас – спробувати посіяти якийсь 
гібрид кукурудзи з ФАО більше 

300, адже ми завжди використо-
вували тільки 240-260. Можливо, 
НК Кобальт, зараз вивчаємо як 
раз, тому дуже цікаво відвідувати 
такі корисні заходи, як сьогодні – 
вони дуже потрібні». 

Компанія «Сингента» завжди 
іде на зустріч в співпраці з сіль-
госпвиробниками, і з наміром їх 
підтримки був створений відділ 
«Фінансових рішень», який є 
для аграріїв зручним та вигідним 
інструментом при збуті продукції 
та придбанні агрохімічних засо-
бів і насіння Syngenta. Про деякі 
програми цього відділу наразі 
актуально нагадати як раз на-
передодні збуту врожаїв. Напри-
клад, згідно проекту «Підтримка 
Плюс» «Сингента» учасник-сіль-
госпвиробник має змогу продати 
свою продукцію за збільшеною 
найкращою ринковою ціною: до-
датковий прибуток додається в 
розмірі 200 грн. за тонну ячменю, 
пшениці та кукурудзи, 300 грн. – 
за тонну ріпаку і сої, 500 грн. – за 
цукор. Програма «Агрі Плюс» 
надає можливість продати кукуру-
дзу восени і отримати додатковий 
прибуток навесні, якщо ціни ви-
ростуть до 20 квітня. І наостанок 
відзначимо нову цікаву програму 
«Кукурудзяна опція», суть якої 
полягає ось в чому: якщо гос-
подарство відвантажує компанії 
«Сингента» кукурудзу, ріпак, сою 
и пшеницю за ринковими цінами 
(мінімальна партія 200 тонн), за 
кожні 5 тонн цієї продукції воно 
має можливість придбати одну 
посівну одиницю кукурудзи за 1 
грн. Або за кожну тонну відван-
таженої продукції господарство 
отримує ваучер на суму +400 грн. 
до ринкової ціни, який він може 
використати на покупку будь-
якого насіння кукурудзи Syngenta.

Тетяна Бєлінська

Тарас Швець, Станіслав Горпинюк, 
Василь Романюк, Василь Хавро







Надійна підтримка 
Твого агробізнесу
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АМЕРИКАНСЬКИЙ СМАК КУКУРУДЗИ
Компанія DuPont Pioneer® працює на ринку України з кінця 90-х років ХХ ст. 

За весь час роботи представництво американської сторони завжди ставило за 
мету йти шляхом інноваційного розвитку, що підтверджується розбудовою на-
укових, виробничих та логістично-інфраструктурних об’єктів для забезпечення 
вітчизняного аграрного товаровиробника якісними продуктами. 

На сьогодні компанія пропонує широкий спектр не тільки насіння, а й обслу-
говування фермерів. Одним із флагманів бренду PIONEER® є насіння кукурудзи, 
яке із впевненістю можна назвати одним із кращих. 

18 жовтня 2016 р. на демонстрацій-
них полях ПАП «Агропродсервіс» у с. На-
стасів, Тернопільської області, відбувся 
ІІ Західноукраїнський чемпіонат на кра-
щий гібрид кукурудзи та цукрового бу-
ряку. На правах організатора генераль-
ний директор ПАП «Агропродсервіс» 
Андрій Степанович Баран побажав 
усім присутнім плідної праці, хороших 
результатів зі збору врожаю та щирого 
спілкування.

Микола Костюк, регіональний ме-
неджер з агрономічної підтримки 
у Західній Україні компанії «DuPont 
Pioneer», розповів, що на демонстрацій-
них полях ПАП «Агропродсервіс» пред-
ставлено 24 гібриди кукукурудзи селек-
ції DuPont Pioneer від ранньостиглої до 
середньопізньої груп стиглості, а саме з 
ФАО від 190 до 350.

«Цього року стан посівів у даній при-
родно-кліматичній зоні мав пряму за-
лежність від погодніх факторів, зокрема 
від кількості опадів, – коментує Микола 
Костюк. – У потрібний період росту і 
розвитку рослин кукурудзи (липень – сер-
пень) опадів було зовсім мало (біля 50-60 
мм), недостатньо для формування по-
вноцінного врожаю. Зауважимо, що для 
цього важливого періоду вегетації рос-
лин кукурудзи, коли відбувається фор-
мування качана у довжину, цвітіння/за-

пилення та налив зерна, оптимальним 
вважається 228 мм опадів.

За нашою оцінкою жорстка посуха на 
фоні ліміту опадів спричинила недобір 
врожаю 5-6 т/га. Проте, навіть за таких 
умов можна прослідкувати чітку стій-
кість ряду гібридів, в т.ч. новинок DuPont 
Pioneer до посухи та спеки.  

Так, гібрид P8816 (П8816) (ФАО 300) на 
цьому демо-полі показав урожайність 
7,17 т/га. Даний гібрид із зубовидним ти-
пом зерна відзначається досить доброю 
посухо- та жаростійкістю із чудовою 
стійкістю до стеблового вилягання».

Загалом режими зволоження на те-
риторії Західного регіону були досить 
різноманітними та зовсім нехарактер-
ними для цієї зони у порівнянні із серед-
ньостатистичними даними. Складається 
враження, що ця зона із надмірного зво-
ложення поступово, протягом останніх 
років, переходить в умови степу, де при-
таманними є жорсткі дні спеки на фоні 
тривалої повітряної та ґрунтової посухи. 
При таких змінах клімату спеціалісти 
компанії «DuPont Pioneer» рекоменду-
ють всім виробникам переглянути свій 
підхід до ведення землеробства. Вико-
ристовувати способи обробітку ґрунту, 
що зменшують втрати вологи у вигляді 
випаровування, більш раціонально ви-
користовувати мінеральні добрива із за-

стосуванням їх рідких форм, та правиль-
но підбирати гібриди кукурудзи DuPont 
Pioneer з акцентом на їх придатність до 
вирощування при стресових факторах 
погоди. Не менш важливими нині також 
є терміни посіву та густота. Слід зазначи-
ти, що вибір густоти має бути залежним 
від гібриду певної групи стиглості, агро-
техніки та умов зволоження.

Для посушливих умов заслуговують 
на увагу гібриди кукурудзи PR39B76 
(ПР39Б76) (ФАО 280), P8745 (П8745) (ФАО 
280) та P8659 (П8659) (ФАО 290), що є при-
датними як до монокультури, так і для 
мінімального обробітку ґрунту. Ці гібриди 
добре зарекомендували себе протягом 
останніх років. А особливо, цього сезону 
у ряді господарств регіону, де відзначала-
ся посуха на фоні дефіциту опадів.

З новинок DuPont Pioneer пропонує 
гібриди нової селекції AQUAmax®, які ха-
рактеризуються досить успішним форму-
ванням кореневої системи при недостачі 
вологи у ґрунті, кращим збереженням 
листкового апарату, більш стабільним 
фотосинтезом та якісним запиленням із 
формуванням повноцінного качана.

Важливим критерієм у вирощуванні 
кукурудзи є вологість на час збирання та 
динаміка її віддачі після припинення фі-
зіологічних процесів формування зерна, 
оскільки це створює чіткі передумови до 
організації збирання гібридів кукурудзи. 
Показник віддачі вологи має дуже важли-
вий вплив на вибір асортименту гібридів 
кукурудзи рядом господарств, оскільки 
сьогодні доволі недешево витрачати значні 
ресурси на додаткове досушування зерна.

Цього сезону в умовах Хмельницької 
обл. гібриди лінійки AQUAmax показали 
найкращу віддачу вологи у порівнянні з 
іншими гібридами. До прикладу, воло-
гість P8523 (П8523) була на рівні 1,38%/
день, а P9175 (П9175) – 1,57%/день.

Дані продукти є лідерами не тільки з 
віддачі вологи, а й лідерами з врожай-
ності. Так, в умовах 2016 року на демо-
полях у ТОВ «Апогей-агро», Львівській 
обл., гібрид P8523 (П8523) (ФАО 260) 
показав 12,7 т/га; у СГПП ТОВ «ім.Воло-
вікова», що у Рівненській обл. – гібрид 
P9175 (П9175) (ФАО 330) – 16,9 т/га; у 
Закарпатській обл. гібрид P0216 (П0216) 
(ФАО 480) – 17,6 т/га. Дані показники вка-
зані з перерахунку на базову вологість, 
що надає можливість господарю відразу 
оцінити «американський смак» гібридів 
DuPont Pioneer. 
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СОРГО: ВІД ВІНИКА ДО БОРОШНА.
АМЕРИКАНСЬКИЙ 

ДОСВІД ВІД 
«РЕЙЛІН»

Добігає кінця ще один непростий виробничий рік і 
настає час підведення підсумків та аналізу проведеної 
роботи. Саме з цією метою ДП «Рейлін» зібрало одно-
думців на своєму Дні поля, що відбувся на початку 
жовтня 2016 року на Київщині. Про зацікавленість 
українських сільгоспвиробників культурою сорго 
свідчить велика кількість гостей, присутніх на цьому 
заході. Серед них - фермери, керівники та спеціаліс-
ти великих сільгосппідприємств, науковці та держ-
службовці. Незвично було бачити на демополі, що 
знаходиться в с. Ксаверівка Васильківського району 
Київської області, повну лінійку гібридів сорго від ДП 
«Рейлін», адже вважалося, що сорго є суто південною 
культурою та має перспективи лише в зонах ризико-
ваного землеробства.

Спеціалісти ДП «Рейлін» з гордістю презентували присут-
нім саме цю лінійку, адже в ній зібрані гібриди зернового 
сорго ранньої та надранньої груп стиглості американської 
селекції фірми «Cajo, Inc.», що мають ряд переваг над гібри-
дами інших компаній. До того ж, пропозиція доповнена гі-
бридами французької селекції партнерської компанії «RAGT 
Semences», яка передала ексклюзивні права на продаж 
своїх гібридів ДП «Рейлін».

Сільгоспвиробники та наукові співробітники Україн-
ського інституту експертизи сортів рослин, що також були 
присутні на святі сорго, мали змогу ознайомитися з новими 
гібридами, які були внесені до Реєстру сортів рослин на 
2016 рік та оцінити їх перспективу.

В чому ж полягає особливість та винятковість пропозиції 
від компанії «Рейлін» для українського аграрія? 

Як зазначалося вище, всі представлені гібриди, а саме: 
зернові, в тому числі продовольчого та силосного напрям-
ків, сорго - суданкові, серед яких гібрид з БМР характерис-
тикою, та цукрові - мають широкий ареал вирощування, що 
не обмежується південними областями країни, генетичну 
стійкість до відносно низьких температур грунту (холодос-
тійкість) та стійкість до попелиць різних біотипів. Висока 
технологічність та адаптивність даних гібридів зводить до 
мінімуму ризики, викликані такими біотичними факторами 
як високі чи відносно низькі температури, надлишок чи 
недостатня кількість вологи, пошкодження шкідниками та 
ураження хворобами. 

Завдяки високоякісній передпосівній обробці насіння, 
що передбачає використання  міксу протруйників, а саме 

інсектициду Круїзер, антидоту Концеп III та фунгіциду 
Максим XL, та проходить на високотехнологічних за-
водах оригінаторів посівного матеріалу, були скорочені 
чи повністю виключені інсектицидні обробки проти по-
пелиці та фунгіцидні обробки проти хвороб. В зв’язку з 
цьогорічними погодними умовами, що сприяли розвитку 
хвороб, деякими виробниками відмічалися незначні про-
яви бактеріозів та грибкових захворювань, але навіть без 
фунгіцидних обробок втрати врожаю при цьому були не-
значними. 

Увагу виробників привернули надранні гібриди амери-
канської селекції компанії «Cajo, Inc.» Зуні та Юкі, вегета-
ційний період яких становить лише 80-90 днів. Це так звані 
«антистресові», високоадаптивні та технологічні гібриди, 
які висівають при мінімальних запасах грунтової вологи чи 
використовують для пожнивних посівів. Ці гібриди - рішен-
ня для південних регіонів у виборі попередника під озимі 
культури. 

Ютамі та Майло В – червонозерний та білозерний  гібри-
ди інтенсивного типу ранньостиглої групи. Вони досить 
пластичні та адаптивні для отримання врожаїв в жорстких 
умовах, але потенціал за врожайністю, що сягає 120-130 ц/
га, реалізується при використанні інтенсивної технології 
вирощування. 

Понкі – білозерний гібрид харчового напрямку. Відно-
ситься до середньоранніх гібридів, але з успіхом достигає 
навіть в умовах Київської області. Досить цінний за врожай-
ністю, потенціал якої при інтенсивній технології  становить  
130 ц/га, та високою якістю зерна, що придатне для вироб-
ництва круп, борошна та ін. 

Кейто – зерновий середньоранній гібрид силосного на-
прямку.  Його особливістю є поєднання високорослості (до 
2 м) та великої волоті з важким зерном, що містить танін. 
Гібрид цінується у кормовиробництві як сировина для при-
готування високоякісного моносилосу. 

Сорго-суданкові гібриди компанії «Cajo, Inc.» - Юте БМР та 

Ганна Луцько, експерт з агрономічних питань ДП «Рейлін»
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Косо,  також мають свої особливості. Завдяки БМР ознакам 
Юте краще перетравлюється тваринами, має ніжну та соко-
виту вегетативну масу, що не втрачає своїх поживних якос-
тей до морозів; Косо – надзвичайно швидко відростає після 
скошування. Вражаюче, але після укосу рослин висотою 1,5 
м, гібрид Косо встиг відновити вегетативну масу, що сягала 3 
м, викинути волоть та сформувати зерно, стиглість якого до 
холодів була повною. Виробники мали змогу оцінити якість 
сіна з цього гібриду від першого покосу, яке було сформо-
ване в тюки. При використанні на зелену масу, сіно чи сінаж, 
гібрид Косо здатен давати три покоси за вегетацію.

Не менш цікаві й цукрові гібриди Су та Мохавк. Вони є 
доповненням один одного в конвеєрі заготівлі силосу чи 
виробництві біоетанолу. Су - це гібрид, який одним з пер-
ших накопичує максимальну кількість цукрів (17-20%) в 
ранні строки (серпень-початок вересня). Мохавк – навпаки, 
спочатку нарощує потужну вегетативну масу висотою 4 м, 
багату протеїнами, а восени повільно накопичує цукри, 
але, що важливо і цінно - вихід волоті не впливає на якість 
та поживність вегетативної маси і накопичення цукрів. 
Вже в середині осені цей гібрид містить до 24 % цукрів та 
утримує їх до холодів. До того ж, Мохавк формує велику 

волоть з важким зерном, що підвищує поживність корму 
при силосуванні. 

Зернові гібриди французької селекції компанії «RAGT 
Semences», що входять до нової лінійки, вдало доповню-
ють пропозицію від американської компанії «Сajo, Inc.». Всі 
гібриди, а саме Бургго, Брігга, Оггана, Таргга – відносяться 
до ранньостиглої та середньоранньої груп, але при цьому є 
високоврожайними та адаптивними і здатними формувати 
врожай навіть за вирощування в екстремальних умовах. В 
них генетично закладено швидкий стартовий ріст та раннє 
викидання волоті, що сприяє проходженню критичних 
періодів розвитку в стислі строки та скорочує негативний  
вплив біотичних факторів на подальше формування вро-
жаю. За останні роки в різних регіонах України урожайність 
цих гібридів сягала від 60 до 120 ц/га.

Бургго - класичний  ранньостиглий гібрид зернового 
сорго. Є еталоном за врожайністю, стійкістю та адаптивніс-
тю. Достигаючи, волоть розкривається, що сприяє швидкій 
втраті вологи в зерні. 

Брігга та Оггана – білозерний та червонозерний зернові 
гібриди ранньостиглої групи. Велика волоть розміщена  
на високій ніжці, що робить їх високотехнологічними при 
збиранні. 

Таргга – середньоранній зерновий гібрид. Має широкий 
ареал вирощування, високий потенціал за врожайністю, 
адаптивністю та технологічністю.

Сільгоспвиробники мали змогу ознайомитися з новими 
перспективними гібридами французької селекції компанії 
«RAGT Semences», що також були представлені на демополі. 
Це зернові гібриди - Іггор, Флагг, Легго, Реггал, та гібрид 
цукрового сорго - Амігго, завершення реєстрації  яких очі-
кується найближчим часом. 

Хотілося б зауважити, що сорго поступово, але все ж 
таки, займає своє достойне місце на ланах України. Відміча-
ється тенденція переходу сорго з експортної культури на 
культуру внутрішнього вжитку, що сприяє більшій зацікав-
леності ним сільгоспвиробників. Багато років поспіль ДП 
«Рейлін» залишається вірним своїм традиціям і продовжує 
активно пропагувати вирощування сорго в умовах Украї-
ни. Ведеться активна наукова та селекційна робота, підбір 
гібридів для створення «універсальних» лінійок сорго, роз-
робка, випробування та впровадження нових інтенсивних 
технологій вирощування, що в кінцевому результаті сприяє 
збільшенню посівних площ сорго в Україні. 

ДП «Рейлін» формує дилерську мережу з реалізації насіння гібридів 
сорго американської та французької селекції: 

тел. (044) 522 2121, 522 57 60, e-mail: raelin@i.ua

Директор Українського інституту експертизи 
сортів рослин, Мельник С.І. та віце-президент 
Cajo Inc., Пітер Чикалюк

Директор Т.Маларанж та комерційний директор 
І.Терещенко, RAGT Semences Україна Віце-президент Cajo Inc., Пітер Чикалюк з дочкою.
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В КУКУРУДЗИ Є МАЙБУТНЄ: 
ІННОВАЦІЙНА СЕЛЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ЄВРАЛІС 

Все інтенсивніше розробляють, екс-
периментують, випробовують світові ви-
робники насіння сільськогосподарських 
культур технології реалізації продуктив-
ності рослин в посушливих умовах. Адже 
тенденція змін в балансі вологи змушує 
переорієнтовуватись швидко і безкомп-
ромісно. Це стосується деяких регіонів 
Європи, і в тому числі, Західних областей 
України, де звичний рівень опадів в 2014-
2016 рр. зменшився як мінімум вдвічі. 
Особливо проблема актуальна для 
культур, що споживають велику кількість 
вологи, зокрема, для кукурудзи. Заради 
визначення найбільш стійких та про-
дуктивних гібридів цієї культури серед 
різних виробників насіння вже другий рік 
поспіль на базі корпорації «Агропродсер-
віс» проводиться Західноукраїнський 
чемпіонат на кращий гібрид кукурудзи 
та цукрового буряку. Серед компаній-
учасників слід відзначити Євраліс, яка 
є одною з лідерів виробників насіння 
в Європі. Селекційними програма-
ми компанії Євраліс передбачається 
створення нового вихідного матеріалу 
для отримання гібридів кукурудзи, які ма-
тимуть високий імунітет до захворювань, 
стійкість до шкідників та вилягання, ви-
соку ремонтантність, швидке висихання 
зерна при достиганні, високий коефіцієнт 
використання ФАР та інші цінні біоло-
гічні (жаро- , посухо- та стресостійкість 
тощо) та господарські (вміст білка, жиру, 
крохмалю) властивості. Завдяки таким 
програмам компанія на сьогодні має ряд 
інновацій, що дозволяє створювати кон-
курентоспроможні гібриди кукурудзи, які 
адаптовані до всіх ґрунтово-кліматичних 
зон України.

Цього року компанія Євраліс має 
дійсно цікаву пропозицію для сільгосп-
виробників по насінню кукурудзи – за 
декількома напрямками. Зокрема, слід 
відзначити преміум-сегмент, так звану 
«золоту лінію» – це нові гібриди кукуру-
дзи французької генетики, які декілька 
років проходили випробування у Франції 
та Україні. Ці гібриди вже два роки є в 
продажу, і показують на виробничих 
посівах дуже гарні результати: напри-
клад, у 2016 році ЕС Метод ФАО 380 
в господарстві Закарпатській області 
забезпечив урожайність 146 ц/га – 
вражаючий результат. До речі, «золота 
лінія» гібридів – це інноваційна генетика, 
яка має високий потенціал урожайності, і 
поєднується з комплексним фунгіцидно-
інсектицидним захистом та додаванням 

регуляторів росту. Окрім ЕС Метод, до 
цієї нової ексклюзивної лінійки відносять-
ся ще два гібриди: ЕС Конкорд ФАО 250 
та ЕС Астероїд ФАО 290. 

Володимир Мокрієнко, мене-
джер відділу по роботі з ключовими 
клієнтами компанії «Євраліс Семенс 
Україна»:

«Ми вже вдруге приймаємо участь 
у Західноукраїнському чемпіонаті. На 
цих демонстраційних ділянках висіяні 
гібриди, які найбільш адаптовані до 
Західного регіону, та характеризують-
ся високою стресостійкістю протягом 
вегетаційного періоду. Наприклад, в 
минулому році ранньостиглий гібрид 
кукурудзи Дельфін (ФАО 190) посів в 
змаганнях 6 місце серед всіх гібридів, не 
враховуючи груп стиглості, з показником 
вологовіддачі 19% – це дійсно хороші по-
казники. В цьому році на демо-ділянках 
в «Агропродсервісі» висіяно 7 гібридів 
Euralis. Їхня екологічна пластичність, 
здатність ефективно використовувати 
природні ресурси, висока жаростійкість 
і посухостійкість реалізовувались, я 
вважаю, в повній мірі, тому аграріям слід 
звернути увагу на ці гібриди, якщо вони 
хочуть займатись дійсно ефективним та 
рентабельним бізнесом. Компанія Євра-
ліс має високу конкурентоспроможність 
на ринку насіння, постійно розвиваючи і 
вдосконалюючи адаптивність рослин до 
змін погодних умов, з одного боку, і їхню 
продуктивність – з другого.

Щодо співпраці з корпорацією «Агро-
продсервіс», вона триває вже давно і 
плідно. Вони висівають не тільки наші 
гібриди кукурудзи, а ще інші культури, 
зокрема, в цьому році почали сіяти сою 
Euralis (переважно ЕС Ментор), і агро-
номічна служба задоволена результатом. 
Якість як товарних, так і демонстрацій-
них посівів на цьому підприємстві дуже 
хороша, тому, гадаю, наше партнерство 
буде тривати ще довго».

Тож, після офіційного відкриття 
дружнього чемпіонату розпочались 
довгоочікувані змагання. В поле виїхали 
комбайни Claas та John Deere з кукуру-
дзяними жатками Dominoni, які гібрид за 
гібридом (загалом їх було 130) молотили 
кукурудзу, а в декількох місцях в полі 
було встановлено обладнання для визна-
чення ваги та вологості. Всі ці показники 
в процесі дійства оперативно визнача-
лись та передавались спеціалістами для 
внесення у спеціальну порівняльну елек-
тронну таблицю, зміни на якій з цікавістю 
спостерігали всі гості. І цілком логічно, 
що найкращі результати продемонстру-
вала у підсумку високопродуктивна гене-
тика Euralis, яка є втіленням інноваційних 
розробок французьких селекціонерів.

Юрій Сава, керівник Західного регіо-
ну компанії «Євраліс Семенс Україна»:

«Сьогодні гарні результати показали 
наші гібриди з раннім ФАО, які склали 
першу четвірку переможців у чемпіонаті. 
На першому місці – ЕС Паролі (ФАО 
260) – це гібрид з крупним зерном, який 
дуже добре підходить для переробки на 
крупу. Він є толерантним до багатьох 
хвороб: до фузаріозу, гельмінтоспорозу, 
пухирчастої сажки, а також до виляган-
ня. ЕС Паролі має високий потенціал 

урожайності і, до речі, є знахідкою для 
тваринництва, адже його зерно має дуже 
добру перетравність. 

На другому місці – ЕС Зізу (ФАО 210), 
який характеризується досить високою 
врожайністю та швидкою віддачею во-
логи перед збиранням. Особливість ЕС 
Зізу полягає в тому, що його зубовидний 
тип зерна має властивості кременис-
того (нова генетика технології Tropical 
Dent), що дозволяє аграрію зібрати цю 
кукурудзу у вересні та встигнути посіяти 
озиму пшеницю. За толерантністю до 
хвороб він є аналогічним попередньому 
гібриду, але з додаванням стійкості ще й 
до летючої сажки. 

На третьому місці – наша новинка ЕС 
Астероїд (ФАО 290), який характеризу-
ється відмінним та стабільним рівнем 
урожайності навіть за посушливих умов, 
в цьому аспекті займаючи лідируючі 
позиції серед багатьох гібридів кукуру-
дзи різних виробників – а це є наразі 
головним моментом в роботі світової 
кукурудзяної селекції. Має добру компен-
саційну здатність. Слід також мати на 
увазі його особливо високу стійкість до 
фузаріозу та пухирчастої сажки.

На четвертому місці – гібрид із «зо-
лотої лінійки» ЕС Конкорд (ФАО 250). 
Середньоранній гібрид з високим рівнем 
стабільності та формуванням високої 
врожайності в посушливих умовах. Гібрид 
має добру озерненість качана. Толерант-
ний до основних збудників хвороб та має 
підвищену стійкість до фузаріозу качана. 
Висока стресостійкість. Характеризується 
високою холодостійкістю, добре пере-
носить зниження температури на початку 
вегетації. Придатний до оптимально-ран-
ніх строків сівби Добре виражена компен-
саторна здатність. Швидка вологовіддача 
на початку дозрівання. Має високу ста-
більність при коливанні густоти посіву.

Ці три гібриди, які я назвав, другий рік 
продаються в Україні, але вже встигли 
зацікавити аграріїв, оскільки екологіч-
на пластичність та адаптивність яких, 
власне, і були сьогодні продемонстро-
вано результатами змагань. Хочу також 
відзначити якісний комплексний підхід 
до агрономії в «Агропродсервісі». Це 
стосується і технологій обробітку ґрунту, 
і мінерального живлення, і хімічного за-
хисту. Саме завдяки цьому сьогодні була 
можливість провести захід на такому 
високому рівні».

Тетяна Бєлінська
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ГЛІФОСАТИ: ПОХОДЖЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, 
РИЗИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

Гліфосат – це хімічна сполука з групи фосфонатів (солi фосфітної кислоти, наприклад ізопропіламінна сіль) і є 
основним компонентом найпоширеніших біологічно активних системних гербіцидів широкого спектру дії та за-
ймає перше місце серед гербіцидів.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ
Вперше гербіцидні властивості глісо-

фату були виявлені в 1970 році Джоном 
Францем, який працював в американ-
ській компанії «Монсанто» (Monsanto). 
У 1987-му він отримав Національну 
медаль за винайдену технологію. Ши-
рокого застосування речовина набула з 
другої половини 1970-х років у всьому 
світі для боротьби з бур›янами і приско-
рення дозрівання генетично модифіко-
ваних сільськогосподарських культур 
(зернових та картоплі). Був в історії 
людства і гіркий досвід використання 
гліфосатів армією США під час війни у 
В’єтнамі. За допомогою цього препара-
ту вони обприскували ліси, після чого 
листя дерев обпадало, що полегшувало 
проведення військових дій.

Найбільш поширеним препаратом 
був Раундап (Roundup), отримав дозвіл 
у США у 1974 році і незабаром став ви-
користовуватися в усіх європейських 
країнах. Компанія «Monsanto» ствер-
джує, що гліфосат «практично неток-
сичний» і безпечний. Гліфосат-вмістні 
гербіциди до початку 90-х не могли 
бути безпосередньо застосовані для 
вирощування сільськогосподарських 
культур, але в 1990-ті роки «Monsanto» 
розробила за допомогою генної ін-
женерії культурні рослини, які мають 
стійкість до гліфосату.На сьогодні 85% 
в усьому світі ГМ-культур є стійкими до 
гербіцидів і майже половина посівних 
площ (65 млн га) у США 2012 року за-
сіяна культурами, стійких до гліфосату. 
Проте з 2000 року, коли закінчився па-
тент компанії «Монсанто» на молекулу 
гліфосату, на ринку з’явилися аналоги 
торгової марки.

СПЕКТР ДІЇ
Гліфосат є N-фосфонометільним 

похідним амінокислоти гліцину, що 
відображено в його назві. Токсична 
дія гліфосату обумовлена тим, що 
цей гербіцид інгібує фермент рос-
лин 5-еноілпірувіл-шікімат-3-фосфат 
синтази. Цей фермент є компонентом 

ферментної системи шікіматного 
шляху біосинтезу бензароматичних 
сполук (що містять бензольні кільця) 
і здійснює одну зі стадій перетворен-
ня шікімата в хорізмат – попередник 
трьох ароматичних протеіногенних 
амінокислот (фенілаланіну, тирозину 
і триптофану), параамінобензоата, 
терпеноідних хінонів (убіхінону, плас-
тохинона, філлохинон), ряду інших 
важливих метаболітів (фенолів, арома-
тичних кислот, токоферолів, алкалоїдів, 
фітогормонів), лігніном тощо. Тому 
при попаданні гліфосату на рослину 
він проникає у клітини, блокує синтез 
низки необхідних сполук, і рослина 
гине. Важливо відзначити, що тварини 
отримують перераховані амінокис-
лоти та інші компоненти з їжею і тому 
еволюцією звільнені від необхідності 
їх біосинтезу. Іншими словами тварини 
не мають ферментної системи шікі-
матного шляху, у тому числі вони не 
мають 5-еноілпірувіл-шікімат-3-фосфат 
синтази. Тому гліфосат належить до 
малотоксичних для тварин гербіцидів, 
що підтверджується його високою 
полулетальною дозою LD50 = 5600 мг/
кг ваги при внутрішньому вживанні в 
експериментах на щурах.

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПОЛЯХ
Фахівці-агрономи рекомендують 

застосовувати гліфосатні гербіциди пе-
ред боронуванням для вирівнювання 
ґрунту і закриття вологи, культивацією 
для підрізання бур’янів та стимулюван-
ня їх рівномірного і дружного відрос-
тання. Це дозволяє заощадити на про-
ведені 2-3 механічних обробітків для 
боротьби із багаторічними бур’янами. 
За 10-14 днів до обприскування гліфо-
сатом потрібно припинити культивації, 
щоб дати бур’янам відрости. Внесення 
гербіцидів з нормою витрати 3-4 л/
га слід проводити якомога пізніше, в 
найбільш посушливий період, коли 

теоретично найбільше втрачається 
вологи, приблизно за місяць до сівби. 
Терміни ці умовні, позаяк агроному по-
трібно орієнтуватися не на календар, а 
на оптимальні строки посіву культур та 
стан бур’янів.

Більшість дводольних багаторіч-
них бур’янів має бути у фазі добре 
розвиненої розетки або на початку 
стеблування. Обприскування гліфо-
сатом дозволяє вирішити відразу дві 
задачі: з одного боку, знищити бур’яни, 
з іншого -- зберегти вологу. Якщо всі 
роботи проводяться вчасно, можна 
обійтися економічними, ощадними 
дозуваннями, але якщо зробити це не-
вчасно – бур’яни наростять масу, тому 
доводиться збільшити норму витрати 
препарату згодом. Після обприскуван-
ня гербіцидами потрібно почекати, 
доки вони подіють, і бур’яни засохнуть, 
а потім здійснити стандартний перед-
посівний обробіток ґрунту, або відразу 
прямий посів культур.

БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ
Гербіциди на основі гліфосату про-

даються як нешкідливі, хоча дані деяких 
лабораторних досліджень свідчать 
про окремі факти токсичності, зокрема 
щодо тварин і людини. Інші лабораторні 
дослідження показали, що гліфосат 
може збільшувати сприйнятливість рос-
лин до хвороб і погіршувати зростання 
азотфіксуючих бактерій. Найбільш ці-
каве відкриття полягає у тому, що меха-
нізм дії гліфосату, за даними EPA (United 
States Environmental Protection Agency), 
«на разі не відомий».

Тим не менш, дослідженнями вста-
новлено, що гліфосат інгібує фермент-
ний шлях за участю шіхімової кислоти, 
не дозволяючи рослинам синтезувати 
три ароматичних амінокислоти. Останні 
життєво важливі для росту і виживання 
більшості рослин. Ключовий фермент, 
що інгібується гліфосатом, називаєть-

ГЛІФОСАТИ І ТЕХНОЛОГІЯ NO-TILL
Останній спосіб передбачає перехід товаровиробників на мінімаль-

ний обробіток ґрунту, а згодом на технологію No-till. А це можливо 
лише завдяки широкому використанню гербіцидів суцільної дії гліфо-
сатної групи. За такої технології з технічних засобів використовують-
ся лише сівалки прямої сівби, а для боротьби з шкідливими організмами 
– обприскувач. З системи обробітку ґрунту вилучено цілий комплекс 
робіт, зокрема лущення, дискування, оранка, боронування (закриття 
вологи), культивація, досходове та післясходове боронування, багато-
разове розпушення міжрядь тощо. За висновками відомих вчених В.В. 
Лихочвора та В. Ф.Петриченка технології No-till та гліфосати приму-
сять аграрні формування повернутися до сівозмін, тому що монокуль-
турне вирощування, яке є надзвичайно популярним на сьогодні при ви-
рощуванні зернових і технічних культур, за технології прямої сівби – це 
прямий шлях до банкрутства.

Дія 
гліфосату 
agroinfo.kz



ся EPSP синтаза. Гліфосат також може 
інгібувати або придушувати два інших 
ферменти, що беруть участь у синтезі 
тих самих амінокислот. Ці ферменти є у 
вищих рослин та мікроорганізмів, але 
відсутні у тварин.

Наукові дослідження вказують на те, 
що коли худобу годують гліфосатом на 
рівнях, допустимих для кормів, залишки 
гліфосату можуть бути присутніми на 
низьких рівнях в молоці і яйцях, а також 
у печінці та нирках. В останні роки ряд 
наукових досліджень викликали стур-
бованість з приводу безпеки гліфосату 
і були заклики до заборони гліфосат-
вмісних гербіцидів. За результатами 
проведеного дослідження у середньо-
му в 44% всіх зразків добровольців з 18 
країн було виявлено залишки гліфосату 
в сечі.

Також у 2013 році Німецький фе-
деральний інститут з оцінки ризиків 
(Bundesinstitut für Risikobewertung 
– BfR) оприлюднив доповідь, в якій не 
виявив жодних доказів щодо ракот-
ворчої, мутаційної, чи негативної щодо 
мікрофлори, репродукційної системи 
чи зародкового плоду дії гліфосату на 
піддослідних тварин і тільки токсич-
ність деяких гербіцидів за рахунок 
додаткових речовин, а не гліфосату, 
може розглядатись в деяких випадках 
небезпечною.

Однак в 2014 році ця доповідь була 
розкритикована деякими організація-
ми. Зокрема Testbiotech оприлюднив 
ґрунтовний огляд всіх положень та кри-
тику щодо проведеного дослідження 
офіційними німецькими органами. Тому 
на початку 2015 року BfR переглянув і 
доповнив свою доповідь та оголосив, 
що хоча основні висновки в доповіді 
не змінилися, існує необхідність до-
даткових досліджень та консультацій з 
питань негативного впливу гліфосатів 
на рівні Європейського союзу.

В березні 2015 року Міжнародне 
агентство з вивчення раку (МАВР) за-
явило, що існують «деякі свідчення», які 
вказують на ймовірність виникнення у 
людей раку при використанні гербіциду 
гліфосату, та класифікувало препарат як 
канцерогенний.

КАМПАНІЯ ЩОДО 
ЗАБОРОНИ ГЛІФОСАТІВ

Літом цього року постало питання 
щодо продовження чи заборони ви-
користання гліфосату на території ЄС, 
адже у травні закінчився термін поточ-
ної ліцензії на цей препарат. Нині низка 
країн стабільно займають позицію 
«утримуємось»,  деякі (як, наприклад, 
Німеччина) постійно змінюють своє 
рішення, а Мальта першою заборонила 
гліфосат на окремих територіях громад. 
В обговоренні і подачі рекомендацій та 
висновків взяло участь понад 40 міжна-
родних та понад 70 внутрішньодержав-
них організацій. Перемовини та дис-
кусії ведуться і сьогодні – остаточного 
рішення слід очікувати наприкінці 2016 
або на початку 2017 року.

Якщо ж використання гліфосату 
буде заборонено, це вплине на ціни 
зернових та технічних культур. За по-
передньою оцінкою експертів, витрати 
на вирощування сої і ріпаку в ЄС вирос-
туть на 5%, а цукрових буряків – на 7%. 
При цьому врожайність культур, ймо-
вірно, також знизиться. Отже, конкурен-
тоздатність цих продуктів виробництва 
ЄС може знизитися, що призведе до 
негативної динаміки виробництва та 
збільшення імпорту.

Таким чином, питання застосування 
гліфосатних гербіцидів залишається від-
критим на порядку денному для аграрі-
їв, науковців та органів влади. Незалеж-
но від результатів його вирішення, воно 
матиме екологічні, економічні і мабуть 
політичні наслідки, як і причини виник-
нення. Тож залишається сподіватися на 
цивілізоване врегулювання проблеми в 
межах задоволення інтересів аграрного 
бізнесу, розробників препаратів та сус-
пільства загалом.

Підготував Андрій Сава
Джерела: www.agromage.com, 

www.agro-business.com.ua,
uk.wikipedia.org, agravery.com, agronews.ua

Хімічна формула 
гліфосату
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На чемпіонат організатори запросили усіх представників 
партнерських компаній та аграрних формувань західних об-
ластей України. Всього налічувалося понад 100 учасників, 
які відвідали дві частини заходу: збирання врожаю гібридів 
кукурудзи та копання солодкого кореню різних гібридів. Від-
криваючи чемпіонат, генеральний 
директор ПАП «Агропродсервіс», 
Андрій Баран, привітав партнерів, 
без яких неможливо уявити було 
проведення заходу, і представників 
сільськогосподарських підпри-
ємств, яким побажав пізнавального 
проведення часу. Він також наголо-
сив, що всі результати збирання 
врожаю будуть оперативно переда-
ватися на сервер і в онлайн-режимі 
демонструватися на сайті http://novezernyatko.com.ua. Після 
цього буде оголошено переможців у різних номінаціях.

На демонстраційних полях, де висіяно цукрові буряки, роз-
почали з копання солодкого кореня гібридної лінійки компанії 
«Sesvanderhave». Про особливості роботи команди селекціоне-
рів і насіннєводів розповів комер-
ційний директор ТОВ «Сесвандер-
хаве-Україна» Сергій Селінков.

Як ми уже зазначали, підпри-
ємство спеціалізується лише на 
виробництві насіння цукрових 
буряків, чим і здобула визнання 
товаровиробників на світовому 
ринку. На сьогодні частка насіння 
Sesvanderhave в Україні складає 
більше 35 відсотків. Можна сказати, 
що кожен третій кілограм цукру виробляється в Україні з буря-
ків селекції SESVANDERHAVE. Лідерство компанії обумовлене 
багатьма чинниками, серед яких найкраща якість насіння, 
передова генетика, неперевершені досягнення в молекулярній 
біології, унікальна технологія заводської підготовки насіння, 
локальна база по вирощуванню насіння.

Материнська компанія знаходиться у Бельгії, звідки і по-
чиналося виробництво насіння цукрових буряків і постачання 

його в Україну. Інтенсивний розвиток вітчизняного аграрного 
сектору економіки зумовив компанію започаткувати повний 
цикл з вирощування сировини, виробництва, підготовки і реа-
лізації насіння на її території. Насіння Sesvanderhave для укра-
їнських аграріїв виробляється на заводі у Київській області, 
який до минулого року вже виробив 1 млн. посівних одиниць. 
Середньорічний обсяг реалізації насіння становить 100 тис. по-
сівних одиниць.

Компанія ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» взяла курс на стра-
тегію забезпечення якісним продуктом сучасного аграрія. Це 
означає, що лінійка гібридів буде оптимізована і представлена 
лише найбільш продуктивними, стійкими до хворіб і адаптив-
ними до кліматичних умов України гібридами, а також допо-
внена перспективими новинками. 

Загалом в лінійці компанії «Sesvanderhave» представлені 
наступні гібриди:

1. Врожайні (Каньйон, Крокодил, Пітон, Предатор).
2. Нормально-цукристі (Каньйон, Ельдорадо, Койот, 

Контіненталь, Леопард, Магістр, Плутон, Федеріка, Шейен, 
Бакара).

3. Цукристі (Верді, Імпакт, Коала, Талтос).

Серед новинок – гібриди Жираф, Бізон, Хайленд, Преда-
тор, Скорпіон, Вапіті та Аргумент.

Більш детально ознайомив із палітрою гібридів компанії 
технічний представник Представництва 
«Sesvanderhave International» в Україні Ва-
силь Козій. Однією із основних особливостей 
гібридів Sesvanderhave є те, що вони адаптова-
ні до всіх природно-кліматичних зон вирощу-
вання – від Полісся до Степу. І кожен фермер 
може обрати якісне насіння в залежності від 
потреб і умов вирощування. Для того, щоб цей 
вибір не відбувався наосліп з високим еконо-
мічним ризиком (тобто на товарних ділянках) 
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» працює в на-
прямі організації польових випробувань, зокрема із ПАП «Аг-
ропродсервіс», де наглядно можна вивчити поведінку гібриду 
в реальних умовах і на основі достовірних даних досліджень 
обрати необхідний.

У цьому році на демонстраційних полях в с.Настасів Терно-

СОЛОДКИЙ КОРІНЬ 
ЗА БЕЛЬГІЙСЬКИМ 
РЕЦЕПТОМ

SESVANDERHAVE – впізнаваний бренд на ринку насіння 
цукрових буряків. Його сила проявляється у вузькій та гли-
бокій спеціалізації у галузі насінництва цієї культури. Тому на 
сьогодні компанія «Sesvanderhave» – є міжнародним лідером 
у виробництві насіння цукрового буряка з науковим підходом 
до розробки нових сортів і професійними навиками з кінцевої 
переробки насіння на заводі. Вагомий досвід і набуті знання 
компанія пропагує і в Україні. А це лінійка із майже 30 гібри-
дів, адаптованих до кліматичних умов нашої держави. Одні з 
кращих гібридів представлені і на демонстраційних полях ПАП 
«Агропродсервіс», де 18 жовтня відбувся ІІ Західноукраїнський 
чемпіонат на кращий гібрид кукурудзи та цукрового буряку.
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пільської області представлені лише кілька гібридів, окремі із 
них не мають офіційної назви.

Серед них екслюзивні гібриди одного з наших дистрибюто-
рів насіння:

1. Магістр. Це гібрид Z/NZ типу, що є продуктом патенту 
Сесвандерхаве – «TandemTechnology». Він характеризується 
високою стійкістю до ризоманії, стеблування, церкоспорозу 
і середньостійкий до борошнистої роси. Технологічно гібрид 
надзвичайно надійний при збиранні (має середню заглибле-
ність коренеплодів у грунті – 85-90%, адаптований до ранніх та 
середніх строків збирання). У дослідних умовах гібрид показав 
урожайність 690 ц/га при цукристості 18,00%. Рекорд урожай-
ності гібриду був встановлений у 2011 році на Маньківському 
Держекспертцентрі – 830 ц/га.

2. Коала. Це також диплоїдний гібрид диплоїдний Z/NZ 
типу, що поєднує високі цукристість, врожайність та вихід цу-
кру незалежно від зон вирощування. Гібрид характризується 
як стійкий до ризоманії та стеблування. Коренеплоди не ви-
ступають над грунтом (відсоток заглиблення коренів дорівнює 
до 98%). Придатність до машинного збирання оцінюється в 9 
балів. Підходить для раннього та середнього строків збирання. 
У дослідних умовах гібрид показав урожайність понад 600 ц/га 
при цукристості 17,89%.

Серед новинок, яких ще немає у каталозі гібридів цукрових 
буряків, компанія представила гібрид Боа та гібриди із робочою 
назвою ЦР-1 та ЦР-2. Основною метою їх випробування на цих 
ділянках було дослідити рівень стійкості до різних хвороб, зо-

крема до рамулярії та церкоспорозу. Стан посівів протягом 2016 
року вирощування підтвердив високі показники стійкості, що в 
майбутньому вплине на удосконалення сортів і безперешкодне 
проходження сортовипробування та державної реєстрації.

Комерційний директор ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» 
Сергій Селінков щодо цих гібридів зазначив, що результати 
випробувань порадували і при збиранні врожаю. Так, гібрид 
Боа досяг урожайності у 706 ц/га при цукристості 17,62%, а 
ЦР-1 та ЦР-2 – у 650 ц/га при цукристості 17,50%. Средній вихід 
цукру з 1 га становить не менше 11,5 тонн.

Підсумовуючи результати роботи компанії протягом 2016 
року на демонстраційних полях у с. Настасів та, зокрема, під 
час організованого ПАП «Агропродсервіс» чемпіонату, слід за-
значити, що його проведення було організовано досить добре, 
але існують шляхи для покращення. Наприклад, є пропозиція 
щодо більш чіткого визначення у кількісному представленні 
продукту кожним учасником та можливості проведення об-
ліків у повторностях.

Головний агроном ТОВ «Агрофірма «Медобори» Тер-
нопільської області Анатолій Коваленко відзначив, що їхнє 
господарство теж займається вирощуванням цукрових буряків. 
Площі під цією культурою у 2016 році складають 250 га. Серед 
гібридів, які використовує господарство, належне місце за-
ймають продукти лінійки компанії «Sesvanderhave», зокрема, 
диплоїдний гібрид Z/NZ-типу Імпакт. Він проявив себе стійким 
до церкоспорозу, іржі, мучнистої роси, стеблування. Також він є 
високопродуктивним, хоча посухостійкі умови господарювання 
дещо негативно вплинуть на урожайність поточного року. На 
цьому чемпіонаті агроном вивчає запропоновані новинки і тех-
нологічні особливості вирощування у нестабільних природно-
кліматичних умовах.

Андрій Сава
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ВИСОКІ ВРОЖАЇ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ 
ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Ні для кого не секрет, що урожайність продукції рослинництва при традиційному господарюванні є 
вищою, ніж при органічному землеробстві. Виникає доречне питання: завдяки чому товаровиробники 
екологічного землеробства отримують високі врожаї? Відповідь є – завдяки якісному насінню, яке 
забезпечить і гарні врожаї, і високі прибутки.

На Житомирщині ТОВ «Агровест груп» на практиці дово-
дить, що отримання високих урожаїв кукурудзи в умовах орга-
нічного землеробства – це реальність сьогодення. 

Спілкуємось з керівником виробництва ТОВ «Агровест 
груп» Майдановичем Сергієм Миколайовичем.

– Шановний Сергію Миколайовичу, розкажіть про господар-
ство, в якому працюєте, та його спеціалізацію.

– ТОВ «Агровест груп» (Житомирська область, Баранівський 
район, с. Смолдирів) засноване 2011 року та є досить «моло-
дим» господарством. 

Проект зі створення нашого господарства розроблявся 
виключно для ведення органічного землеробства, відтак 
орієнтація ТОВ «Агровест груп» – це екологічне виробництво. 
Підприємство спеціалізується на розведенні м’ясо-молочної 
худоби – симентальської породи корів, завезеної з Чехії, та є 
племінним репродуктором цієї породи.

– Які основні напрямки діяльності Вашого господарства? 
– В основному господарство спеціалізується на розведенні 

симентальської породи корів, тому від рослинництва насампе-
ред беремо корм для ВРХ. На сьогодні ми вирощуємо пшени-
цю, ячмінь, овес, а також кукурудзу. При цьому кукурудзу виро-
щуємо виключно для власних потреб – на силос та корнаж.

– Скажіть, яку площу в структурі посівів Вашого господар-
ства займає кукурудза?

– В обробітку ТОВ «Агровест груп» знаходиться близько 
3000 га, з яких 400-500 га займає кукурудза. Вказана площа 
посівів кукурудзи є оптимальною для нашого господарства та 
збільшувати її ми не маємо змоги, зважаючи на вимоги сівозмі-
ни. До того ж, кукурудза – єдина культура в нашому господар-
стві, яка удобрюється органічними добривами.

– Сергію Миколайовичу, чи актуальна кукурудза як культура 
для Вашого господарства та які її особливості найбільш цінні 
для Вас?

– Авжеж актуальна, оскільки вона складає понад третину 
раціону худоби. Зважаючи на те, що відгодівля худоби здійсню-
ється сінажно-силосним раціоном, без кукурудзи як культури 
наше господарство не може обійтися.

Найбільш цінними в кукурудзі для господарства є два фак-
тори – це силос, який формує високоросла кукурудза з довгим 
вегетаційним періодом, та зерно, яке забезпечує повноцінний 
раціон худобі.

– Якої технології вирощування кукурудзи дотримується 
Ваше господарство?

– Технологія, якої дотримується наше господарство, скла-
дається з оранки та внесення органічних добрив. Через те, що 
ми не використовуємо жодних хімічних засобів боротьби, зі 
шкідниками доводиться боротись механічними прийомами: у 
звичайні роки це передпосівна культивація, потім – два досхо-
дових боронування та два післясходових.  Тому саме для цього 
нам дуже потрібні сильні гібриди кукурудзи, які швидко рос-
туть і одразу займають домінантну позицію у фітоценозі поля.

– Сергію Миколайовичу, Вам, мабуть, довелось спробувати 
гібриди різних насіннєвих компаній, аби обрати ті, що абсо-
лютно підходять до Ваших умов ведення сільського господар-
ства?

– Дійсно, за час господарювання ми сіяли гібриди кукурудзи 
як іноземних насіннєвих компаній, так і вітчизняних. Скажу так: 
перш ніж обрати той чи інший гібрид кукурудзи для вирощу-
вання, господарство закладає власні демонстраційні посіви, за 
результатами яких ті гібриди кукурудзи, що найкраще показали 
себе у реальних погодних умовах нашого регіону та дали най-
більший врожай, обираються для закупівлі на наступний рік.

Так ми і вибрали гібриди кукурудзи фірми «Селекта», оскіль-
ки вони за результатами цих посівів у 2015 році були найкра-
щими у порівнянні з гібридами кукурудзи інших насіннєвих 
компаній.

– За якими ознаками Ви обрали саме гібриди кукурудзи 
ТОВ НВКФ «Селекта» та чому?

– За останні роки клімат України суттєво змінився, посухи 
вже стають нормальним явищем, внаслідок чого виникає необ-
хідність у гібридах кукурудзи, що добре витримують посуху та 
здатні давати врожаї в умовах нестачі вологи. З огляду на без-
дощове літо гібриди кукурудзи «Селекта» показують себе дуже 
добре, оскільки є жаро- та посухостійкими.

До того ж, вказаний рік характеризувався не тільки спекот-
ним літом, а й холодною весною, яка також не кращим чином 
вплинула на кукурудзу. Незважаючи на те, що гібриди куку-
рудзи ТОВ НВКФ «Селекта» були посіяні десь 4-5 травня, вони 
чудово витримали температурний шок від весняних холодів, 
що безперечно вказує на їх холодостійкість.

Щодо обраних нашим підприємством гібридів, то 2016 року 
ми придбали два гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта» – Пол-
тава та Лювена. Втім, вже наступного року, за рекомендацією 
кандидата с/г наук Мельника Віталія Яковича (провідного 
селекціонера компанії «Селекта») плануємо також придбати гі-
бриди кукурудзи ТАР 349 МВ і Ладога, які повинні забезпечити 
наше господарство силосом та зерном відповідно.

– Чи порадили б Ви іншим товаровиробникам гібриди селек-
ції ТОВ НВКФ «Селекта»?

– Моя думка така: потрібно взяти та спробувати на демон-
страційних посівах, провести порівняльний аналіз та віднайти 
істину. 

ТОВ «Агровест груп» обрало компанію «Селекта» за високу 
якість посівного матеріалу, холодостійкість та високу посу-
хостійкість гібридів кукурудзи, їх пристосованість до сучасних 
несприятливих погодних умов і привабливу ціну, що є дуже 
важливим фактором для нашого господарства.

До того ж, на наше прохання фірма «Селекта» не здійснюва-
ла протруєння придбаного нами насіння, оскільки саме такими 
є вимоги Органікстандарту, що також відіграло не останню 
роль при виборі постачальника насіння.

Відмінна якість посівного матеріалу за розумною ціною – це 
те, що вирізняє ТОВ НВКФ «Селекта» від інших товаровиробни-
ків. 

З питань співпраці та консультацій звертайтесь за 
телефоном: (050) 361-66-65 – комерційний директор 
Мельник Тарас Віталійович.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНІХ КАПУСТ ТА 
МОРКВИ ВІД КОМПАНІЇ SEMINIS

Віктор Новіцький, провідний агроном, компанія  Ісіда-2012

Капуста та морква разом з цибулею та буряком є основними складовими так званого 
«борщового набору». У цій статті звертаю увагу читачів на кращі сорти капусти та морк-
ви від компанії Seminis, одного з найбільших світових лідерів із виробництва насіння 
овочевих культур.

Вибираючи капусти від компанії Seminis, можна 
скласти чудовий конвеєр споживання капуст від 
найраніших, які вирощують у плівкових теплицях, 
як, наприклад, Пандіон F1, до найпізніших, для три-
валого зберігання (до 12 місяців), чудово підходить 
Фундаксі F1.  

Отже, відкриваємо капустяний сезон з капустою 
Пандіон F1 – дуже ранній термін дозрівання разом 
з відмінною здатністю зберігатися на кочеризі (не 
розтріскується), а також висока толерантність до 
низьких температур роблять цей гібрид найкращим 
вибором для отримання надранньої продукції, як 
з плівкових теплиць, так і з відкритого ґрунту. Дуже 
відомий гібрид на Закарпатті та на Півдні України в 
локальних місцях виробництва ранньої капусти. 

Ще один «зірковий» гібрид від компанії Seminis 
– Вестрі F1. Багато років вирощується в Україні та 
Польщі, але і до нині є стандартом як капуста для 
переробки, та не має собі рівних за смаковими 
якостями. Вестрі F1 – №1 для квашення у місцях, які 
спеціалізуються на виробництві цієї смачної про-
дукції. Має термін дозрівання 85-95 днів залежно від 
умов вирощування, що дозволяє вирощувати даний 
гібрид у різні терміни та спланувати конвеєр пере-
робки капусти.

І нарешті, з групи пізніх капуст для тривалого 
зберігання (до 12 місяців) найкращим вибором для 
Західної та Центральної України є гібрид Фундаксі 
F1. Дозріває через 135-145 днів після висадки роз-
сади. Середня вага головки близько 4-6 кг, але може 
формувати головки вагою до 12 кг. Має надзвичайно 
потужну кореневу систему, що дозволяє отримувати 
високі врожаї без поливу та на низькому рівні агро-
фону. Має потужний восковий наліт та високу стій-
кість до ураження трипсами. Основну вагу гібрид 
нарощує у кінцевий період вегетації, що дозволяє 
успішно боротися з шкідниками до закриття голо-
вки. 

Ще декілька слів про найкращий гібрид моркви 
типу Шантане, представлений на ринку України – гі-
брид Абако F1. Має неперевершений яскравий колір 
та справжній «морквяний» смак. Характеризується 
низьким рівнем накопичення нітратів та ідеально 
підходить для виробництва соків та дитячого харчу-
вання. Дуже популярний гібрид на Півдні, Сході та в 
Центрі України. Росте його популярність і на Західній 
Україні – цього року отримали відмінні результати 
в компанії «Агро ЛВ Лімітед», агроном Болехівський 
В.П., ФГ «Винниківська», Удуд П.П. 

У статті неможливо розказати про всю 
лінійку гібридів від Seminis, та більше інфор-
мації можна отримати на нашому сайті 
www.semena.org та у регіонального пред-
ставника за телефоном 050 387-57-95. 

Граб Оксана, регіональний менеджер у 
Західній Україні

Новіцький Віктор, провідний 
агроном-консультант
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– Тож, в серпні ми зробили останню, третю фунгіцидну обробку, і 
додаткових заходів більше не проводили, тільки слідкували за тим, 
щоб все на полях було добре. Цього фунгіцидного захисту було 
достатньо, хвороб ми не фіксували. Температура була досить ви-
сока, особливо наприкінці липня-початку серпня, цукровий буряк 
знаходився в стресі. Спостерігалась явна нестача вологи, і навіть 
– зменшення діаметру коренеплоду, оскільки буряк втрачав багато 
вологи через листову поверхню. Але згодом температура зменши-
лась, і коефіцієнт транспірації, відповідно, теж. Втім, буряк не став 
себе почувати набагато краще.

– За даними метеостанції, в серпні у нас випало 21 мм опадів, а 
у вересні – 12 мм. Ясно, що це дуже мало, тим паче, що основний 
приріст коренеплоду відбувається саме в серпні-вересні і має скла-
дати 5 г/добу і більше, в той час як у нас цей показник обмежувався 
1 г/добу. А в деякі дні й того менше. Рятуючись від спеки, буряк на 
деяких ділянках частково скинув листову поверхню, хоча вона й не 
була нічим уражена. У вересні, при встановленні нормальної тем-
ператури, листова поверхня почала відновлюватись, відростати. 
Слід відзначити, що ситуації на різних площах дуже неоднорідні: на 
деяких з них – Красилівський, Білогірський райони Хмельниччини 
– пройшли досить непогані дощі, і буряк отримав непоганий при-
ріст, а на деяких, наприклад, в зоні Теофіполя – навпаки, за місяць 
лише +30 г., хоча могло бути при належних умовах +300 г. Посіви з 
цукровими буряками компанії SESVANDERHAVE, на жаль, опади не 
дуже потішили. Взагалі-то дощі проходили осередками: на одному 
полі іде, а на сусідньому, в тому ж районі – ні. Тож, на сьогоднішній 
день, рахуючи від початку року, маємо 315 мм опадів, а має бути 
хоча б 700 мм. І посуха, як бачите, продовжується. 

– Як і коли, враховуючи такі тяжкі умови, Ви почали збирати 
врожай?

– З огляду на ці складні фактори, ми перенесли копку буряків 
на більш пізній термін, розпочавши збирання 16 вересня, хоча за-

звичай ми це робили в перших його числах. Ґрунт сухий, важкий, 
тому ми вичікували, сподіваючись водночас ще й на додатковий 
приріст маси коренеплодів. Але відтягувати цю дату далі теж не 
було змоги, адже площі під цукровим буряком у нас великі, і тре-
ба встигнути все зібрати в оптимальні терміни. На сьогоднішній 
день ми викопали вже 1700 га. Процес збирання в цілому важкий, 
тому ми розпочали його з тих полів, що знаходяться в низині, бо 
там більше вологи, а також з тих, де торф’янисті ґрунти. Особливо 
складно комбайнам приходиться на глинистих ґрунтах – на таких 
полях разом з комбайнерами постійно знаходиться зварник зі зва-
рювальним апаратом для вчасного ремонту копаючих органів, які 
не розраховані для роботи в таких умовах. 

Ми сподівались на зниження температури у вересні та появу ту-
манів, які посприяють зволоженню ґрунту. В принципі, так завжди 
було, що в кінці вересня буряки копаються вже легше, ніж на почат-
ку. Але в цьому році наші сподівання цілком не виправдовуються: 
осідання вологи не пом’якшило пересушений ґрунт і, відповідно, 
не додало нам врожайності, адже при збиранні частина корене-
плоду залишається в землі, бо більшість з них викопати належним 
чином з ґрунту не вдається. Крім того, при нормальному процесі 
збирання на буряку мають лишатись рештки ґрунту (що можливо 
при певній його вологості) – це пом’якшує удари копаючих орга-
нів. Цього у нас не відбувається. А далі виходить, що сепарується 
чистий буряк, а це, в свою чергу, травмує його та значно зменшує 
термін зберігання, і ми, таким чином, втрачаємо цукор. 

– Чи забезпечується в такому разі за необхідною потужністю 
робота Теофіпільського цукрового заводу?

– Функціонування цукрового заводу забезпечується за звичай-
ними планами. Ми розрахували збирання таким чином, щоб буряк 
не лежав в очікуванні переробки: приблизно 6,5-7 тисяч тонн ми 
кожного дня привозимо на завод, що і складає добовий об’єм його 
роботи. Наразі до здачі буряків підключилися фермери з Воло-
чиського району, а всі решта поки що очікують більш сприятливі 
умови для збирання та приріст коренеплодів. Зазвичай, аграрії 
замовляють у нас комбайни на жовтень. А нам важливо правильно 
організувати роботу заводу, забезпечивши якісне та рівномірне 
постачання свіжої сировини. Коли в жовтні, наприклад, ГК «ВІТА-
ГРО» почнуть поставляти 2 тис. тонн на добу, нам вже немає сенсу 
викопувати 7 тис. свого буряку, адже він все одно буде лежати в 
очікуванні переробки. 

– Які показники Ви вже отримали при аналізі зібраного врожаю?
– Цукристість доволі висока – наразі більше 18%. Але врожай-

ність, яку ми планували, на жаль, не сформована. В тих відділах, в 
яких вже встигли зібрати, цей середній показник сягає 40 т/га. Мож-
ливо, загальна середня врожайність пізніше зросте, але навряд чи 
вона буде більше 50 т, адже ми не бачимо полів, які б таке обіцяли. 

– Але ж така висока цукристість дасть великі об›єми виходу 
цукру з буряку, що й потрібно у підсумку, чи не так?

– Якщо порахувати, це дійсно так. От, наприклад, вчора ми при-
везли на завод чистої ваги 6278 тонн, а залікова вага склала 7373 
тонни – за рахунок високої цукристості. Тобто, при врожайності 40 

СПЕЦПРОЕКТ

ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ВИПРОБУВАЛЬНЕ ЗАВЕРШЕННЯ СЕЗОНУ

Для буряківників прийшов час збирати врожай, який є дзеркалом всіх заходів та зовнішніх умов, що 
тривали протягом сезону 2016 р. Наш спільний проект з ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» та ТОВ «Укра-
їна 2001» продовжує сумлінно висвітлювати картину розвитку гібридів цукрового буряку Федеріка та 
Предатор. Про результати за врожайністю, цукристістю та всебічний аналіз використаних технологій 
ми будемо говорити в наступному номері журналу «АгроЕліта», а зараз Олександр Петрович Камін-
ський, генеральний директор ТОВ «Україна 2001», розповість про проведені роботи станом на 27 
вересня та окресліть своє бачення подальшої стратегії вирощування цукрового буряку.
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тонн і цукристості, скажімо, 19% залікова вага складатиме 50 тонн/
га. В принципі, це непогано, адже ми менше витрачаємо ресурсів 
на перевезення, і маємо якісну сировину. Але все одно було б при-
ємно зібрати більший врожай, адже багато сил при вирощуванні ми 
вкладаємо саме в збільшення врожайності. Тим паче, що в попере-
дні роки ми мали значно кращі результати. Така невисока врожай-
ність цього року пов’язана, звісно, з недостатньою кількістю опадів 
– не тільки в поточному сезоні, а й в попередніх – в 2014 і 2015 рр. у 
нас за рік випадало не більше 400 мм.

– Що будете робити, якщо і надалі буде тривати посушлива 
тенденція?

– Ця проблема не дає мені спокою ні вдень, ні вночі, тому що 
вона суттєво впливає на результати нашого бізнесу. Ми не можемо 
дуже швидко його змінити, переорієнтуватися, адже він пов’язаний 
з великою кількістю людей-орендодавців, робочих місць і, головне, 
з роботою цукрового заводу. Які шляхи вирішення цієї проблеми? 
Основний – це зміна сівозміни: ми повинні вирощувати культури 
з великим споживанням вологи якомога рідше, а також – роз-
робити та жорстко виконувати певні заходи за вологозбережен-
ням, що стосується, в першу чергу, обробітку ґрунту. Це повинно 
дати результати, адже в Німеччині, наприклад, при 400 мм опадів 
збирають 700 ц цукрового буряку. Нам поки що на таке можна не 
розраховувати, адже в Німеччині буряк попадає на поле раз на 7 
років, і в сівозміні основні культури – озимі пшениця та ячмінь. Але 
все одно, при підтримці певних технологій можемо вийти хоча б на 
стабільні 500 ц. 

Ми вже зробили певні кроки в цьому напрямку, для початку 
збільшивши посіви озимої пшениці. Можливо, збільшимо ще й по-
сіви ярого ячменя. Взагалі-то активно шукаємо та вивчаємо нові 
продуктивні сорти та гібриди озимих і ярих культур, щоб скласти 
ефективну сівозміну. На сезон 2017 року ми на 3000 га зменшили 
посіви сої, і, можливо, також зменшимо кількість посівів з зерно-
вою кукурудзою. За наступні три роки ми остаточно впровадимо 
та закріпимо ці всі зміни, і, гадаю, результат не змусить себе довго 
чекати.

– А що скажете щодо технологій обробітку ґрунту – чи потре-
бують вони зміни?

– Під цукровий буряк традиційно у нас на наступний сезон буде 
глибока оранка. Частково вона вже зроблена, а частково будемо 
її робити в пізніші строки, щоб не втрачати ту вологу, що є. Також 
останні два роки ми активно застосовуємо глибоке розпушування, 
на 35 см, лишаючи, таким чином, 50% пожнивних решток на поверх-
ні поля, що також безумовно дає можливість економити вологу. Ак-
тивно приглядаємося до безвідвального обробітку. Звичайно, стара-
ємось вийти на мінімальну кількість операцій в полі, а також зробити 
терміни передпосівного осіннього обробітку якомога пізнішими 
(жовтень-листопад). У всіх цих заходах немає нічого нового, вони 
всім відомі, але є ефективними, тому стараємось дотримуватися.

В чому проблема при посіві цукрового буряку? Багато пожнив-
них решток лишається на поверхні поля, адже бактерії, за відсутніс-
тю вологи, працюють слабо. Можливо, доведеться купляти сівалки, 
які б цю мульчу могли б розгортати. Насіння буряку дрібне, посів 
робиться на глибину 2 см, тому необхідно чітке посівне ложе, щоб 
добитись добрих рівномірних сходів. 

– А як би Ви окреслили аспект генетики рослин в контексті змі-
ни підходів до вирощування?

– Звісно, світова селекція, в тому числі цукрового буряку, на-
правлена на зміну споживання рослиною вологи. Такі гібриди 
необхідно реєструвати в України, і ми про це багато дискутуємо з 
представниками компанії SESVANDERHAVE, і вони зазначають, що 
активно працюють над цим питанням. Також надзвичайно важли-

вим моментом є боротьба з нематодою, яка є збудником багатьох 
хвороб, і якої в нас є досить багато. На наші поля нещодавно ви-
їжджали спеціалісти з лабораторії, відібрали зразки на тих полях, 
що заплановані під цукровий буряк, тож, наразі очікуємо результат, 
який дасть змогу відкоригувати аспекти захисту у його вирощуван-
ні. Але гібриди цукрового буряку, які б були стійкими до нематоди, 
нас також дуже цікавлять. І ще одне важливе питання, над яким я 
міркую – наявність доступних елементів у ґрунті –  фосфору, калію, 
азоту. На господарствах за кордоном я бачив, що добрив вносять 
менше, можливо, проекспериментуємо, зокрема з азотом, і ми. 
Також відібрали наразі зразки з деяких полів для дослідження та 
отримання рекомендацій щодо удобрення цукрового буряку. 

Сергій Селінков, керівник комерційного відділу ТОВ «Сес-
вандерхаве-Україна»: «SESVANDERHAVE наразі активно працює 
над створенням гібридів із економним водоспоживанням. Як відомо, 
цукрові буряки мають показник транспіраційного коефіцієнту 
досить низький у порівнянні з іншими культурами: тільки просо, 
сорго і кукурудза мають нижчі показники. В залежності від вологи 
ґрунту, рівня врожаю, а також гібриду і особливостей вегетацій-
ного періоду, транспіраційний коефіцієнт може бути від 130 до 400 
і більше. Тому у селекціонерів є можливість створювати гібриди із 
меншими водоспоживанням для вирощування в посушливих умо-
вах. Серед сучасних гібридів більш адаптованими до таких умов є 
Жираф і Скорпіон. Для випробування в 2017 будуть запропоновані 
кілька нових номерних гібридів.

Щодо нематодостійких гібридів, то у Реєстрі, крім Бізону, най-
ближчим часом з’явиться ще один гібрид – Гладіатор, який добре 
зарекомендував себе на уражених полях Італії. 

Для виробничих досліджень ми запропонуємо кілька нових роз-
робок, аби паралельно з державним випробуванням, буряківники 
мали б змогу оцінювати їх стійкість безпосередньо на своїх полях. 
Не можемо не згадати і про новий Науковий Центр, що ось не-
давно був введений в дію в м. Тінен (Бельгія): це надсучасна спеці-
алізована споруда, зведена для прискореного створення гібридів 
із заданими властивостями. Робота Центру сприятиме більш 
динамічному оновленню гібридного складу насіння цукрового буряку 
SESVANDERHAVE в світі і в Україні зокрема».

Тетяна Бєлінська

ТОВ ”СЕСВАНДЕРХАВЕ-УКРАЇНА”
тел./факс + 38 (044) 502-93-66

www.sesvanderhave.com

1010 вул. Небесної Сотні, 37б, смт. Теофіполь, 
Хмельницька обл., Україна, 18024

+ 38 (04438) 2-01-55, факс: + 38 (04438) 2-01-55
ukraine2001.teof@meta.ua
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САДІВНИЦТВО

ДП «Голланд Плант Україна» – плодорозсадник, 
розташований в Закарпатській області. Компанія є 
лідером у виробництві саджанців стійких до хвороб і 
звичайних сортів плодових культур, таких як яблуні, 
вишні, сливи, черешні та абрикос.

Плодорозсадник добре відомий 
завдяки інноваційному підходу до 
вирощування продукції, впрова-
дженню передових технологій і 
дотриманню  тенденцій ринку, що 
дозволяє значно розширити по-
тенціал садівничої галузі та покра-
щити можливості кожного окремого 
садівника.

ДП «Голланд Плант Україна» роз-
виває кілька напрямків. Розплідник 
пропонує садівникам як високоя-
кісні саджанці традиційних сортів 
яблуні, сливи, груші, черешні, вишні, 
персика, так і ряд інноваційних, 
стійких до хвороб сортів плодових 
культур.

Останні кілька років робота фахів-
ців плодорозсадника зосереджена 
на розвитку напрямку виробництва 
саджанців плодових культур стійких 
до хвороб сортів. Європейські 
садівники вже визнали значення і 
переваги імунних сортів у виробни-
цтві фруктів, оскільки їх переваги і 
вигода очевидні.

Завдяки «Голланд Плант» в Україні 
є успішний досвід впровадження 
імунних сортів у садівництві. Всі сор-

ти ліцензійні та внесені до Реєстру 
сортів рослин України.

Саджанці імунних сортів, які ви-
робляє плодорозсадник ДП «Голланд 
Плант Україна», надають можливість 
суттєво підвищити рентабельність 
саду. Витрати на засоби захисту 

рослин можна істотно зменшити, що 
значно знижує собівартість про-
дукції.

Імунні сорти завдяки своїй 
резистентності дають можливість 
досягти хороших результатів також 
і садівникам-початківцям, які не 
мають великого досвіду роботи з 
плодовими деревами.

Імунні сорти є основою органіч-
ного садівництва, частка якого в 
Європі вже досягає 10-15% і постій-
но зростає. Таким чином, садівник 
отримує можливість задовольнити 
зростаючий попит споживачів на 

TOPEND PLUS: ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ 
РЕЗИСТЕНТНИХ СОРТІВ СЛИВИ – 

ВЖЕ В УКРАЇНІ!
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здоровий продукт з меншою кіль-
кістю залишкових хімічних речовин, 
при цьому істотно підвищивши рен-
табельність свого виробництва.

Саджанці імунних сортів, які ви-
робляє плодорозсадник ДП «Голланд 
Плант Україна», створюють безпечну 
основу для закладання високоякіс-
ного, прибуткового саду.

В Україні плодорозсадник вже 
кілька років успішно розвиває ряд 
інноваційних проектів. Компанія не 
стоїть на місці, втілюючи у реальність 
все нові й нові ідеї, та розширюючи 
можливості українських садівників. 
Не зупиняючись на досягнутому, по-
стійно розвиває напрямок вироб-
ництва саджанців новітніх, перспек-
тивних, імунних сортів плодових 
культур. Новий, надзвичайно цікавий 
проект плодорозсадника  2016 року 
в Україні – ліцензійний, стійкий до 
хвороб сорт сливи Toppend Plus®. 
Сорт користується великою по-
пулярністю і попитом у всій Європі. 
Цього року «Голланд Плант» придба-
ло на нього ексклюзивну ліцензію.

Кліматичні умови України є опти-
мальними для успішного, промис-
лового вирощування сливи, проте її 
прибуткове виробництво можливе 
тільки за умови використання відпо-
відних сортів. Які ж характеристики 
повинен мати сорт сливи для його 
успішного, рентабельного виробни-
цтва?

Сорт має бути стійким до хвороб, 
рано вступати у плодоношення, 
приносити постійні й великі врожаї. 
Плоди повинні бути великими і при-
вабливими. Термін дозрівання має 
бути раннім або пізнім для того, щоб 
продавати урожай за максимально 
вигідними цінами, коли на ринку 
вони ще / вже високі. Плоди повинні 
мати гарний смак, бути придатними 

як для вживання у свіжому вигляді 
так і для виробництва варення і па-
ленки, а також сушіння. Всі ці якості 
має популярний у всій Європі сорт 
сливи Топенд Плюс®. Він входить в 
ТОП-серію сортів слив Німеччини. До 
серії ТОП відносять тільки ті сорти 
слив, середня маса плодів яких 
становить 50 і більше грам. А сорт 
Топенд Плюс® – це 66 грам! Тому на 
даний момент цей сорт має найбіль-
ший розмір і масу плода у світі! 

І це не єдина перевага даного 
сорту. Дерево середньоросле, гілки 
спрямовані стрімко вгору. Плантацію 
можна планувати з густою посадкою 
(5х2). Сорт рано вступає у плодо-
ношення і потенціал врожайності 
надзвичайно високий. Проте найцін-
нішою характеристикою сорту є його 
резистентність.

Сорт стійкий до сливової віспи, 
іржі і вірусу Шарки та толерантний 
до моніліозу.  Топенд Плюс® само-
запильний. Плоди великі, покриті 
восковим нальотом. Смак слив 
відмінний, з високим вмістом цукру і 
хорошим співвідношенням фрук-
тових кислот (Brix 20%, загальна 
кислота 9,5%). Форма слив традицій-
на. М'якуш плоду світло-жовтого ко-

льору, соковитий. Кісточка легко 
відходить від м'якушу. Вага одного 
плоду в середньому становить 65 
грам. Термін дозрівання – перша 
половина жовтня. Урожай добре 
зберігається 4-6 тижнів. Використо-
вують як для споживання у свіжому 
вигляді так і для виробництва варен-
ня і паленки, а також висушування. 
На даний момент – це єдиний сорт з 
таким пізнім терміном дозрівання.

Саджанці сорту дуже популярні й 
доступні в обмеженій кількості, тому 
їх вирощування і продаж здійсню-
ються тільки за попереднім замов-
ленням.

Якщо Ви плануєте закладати при-
буткову плантацію, використовуючи 
сортову базу, яка ще довгі роки не 
втратить свою новизну і комерційну 
цінність – наші фахівці з радістю да-
дуть відповідь на всі Ваші запитання! 
Компанія пропонує своїм партнерам 
також передові сорти слив, такі як 
Чачанська Лепотіка, Стенлей,  Пре-
зидент, Блуфрі та інші, а також інші 
види плодових дерев, переважна 
частина яких стійкі до хвороб. 

Ви зможете отримати відповіді 
на всі Ваші питання, зателефону-
вавши нам!

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
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КУКУРУДЗА В ТРЕНДІ: 
БІЗНЕС, ВІЛЬНИЙ ВІД ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ – 

З КОМПАНІЄЮ «СИНГЕНТА»
Останнім часом в українському інформаційному просторі приділяють багато уваги кукурудзі 

– це пов’язано, в першу чергу, з досягненням критичної межи в несприятливих погодних умо-
вах при її вирощуванні. Втім, ця культура була і залишається рентабельною, і для українського 
аграрного виробництва вона цікава як можливість активно розвивати експорт – тим паче, що 
на світових ринках вона не втрачає, а тільки набуває популярності. Адже професійного агро-
номічного рівня наші сільгоспвиробники вже досягли – тепер залишається їм стати грамотними 
фінансистами. В цьому контексті першочерговим завданням є знаходження певних важелів, за 
допомогою яких можна було б управляти ризиками при вирощуванні кукурудзи. Один з найпо-
пулярніших проектів, який ефективно реалізує цю ідею, є «Фінансові рішення» компанії «Синген-
та», які є інноваційним способом нівелювання економічної нестабільності. Проект складається 
з програм підтримки аграріїв, кожна з яких дозволяє їм вигідно реалізувати свою продукцію, 
мінімізувати зовнішні ризики, розвинути інструментарій для ефективного бізнесу.

21 жовтня в Києві компанія «Син-
гента» організувала дружній бізнес-
сніданок під назвою «Низькі ціни на 
кукурудзу. Що робити?» – з метою 
висвітлення глобальної ситуації на 
ринку кукурудзи та презентації своїх 
актуальних фінансових інструмен-
тів, що дають аграрію можливість 
забезпечити хорошу ціну майбут-
нього врожаю та вигідно придбати 
якісну продукцію Syngenta.

Ключові тенденції на 
світовому ринку кукурудзи

На захід запросили незалежного 
аналітика аграрних ринків Тараса 
Головешка, який окреслив макро-
економічну ситуацію в контексті 
вирощування/продажу кукурудзи 
наступним чином. В ціновому ринку 
цієї культури велику роль відіграє 
інфляція долара, саме тому аграрію 
потрібно пильно відслідковувати, 
що з ним відбувається. У грудні очі-

кується підняття відсоткової ставки 
по федеральним фондам ФРС США, 
що має зміцнити долар та завдати 
тиску на товарні активи. До кінця 
2016 р. ринок зернових буде під тис-
ком, оскільки американська валюта 
зміцнює свої позиції, а до II кварталу 
2017 р. зернові, зокрема кукурудза, 
досягнуть пікових позначок – як 

прогнозують, вона вийде на рівень 
450 центів за бушель. Цьому спри-
ятимуть девальвація долара США, 
сезонна модель поведінки сільсько-
господарських активів, підсилення 
очікувань посухи у США. До речі, 
слід мати на увазі, що погодні умови 
у головних країнах-учасниках світо-
вого кукурудзяного бізнесу (США, 
Аргентина, Бразилія, Китай) грають 
велику роль у формуванні ціни на 
цю культуру. Тим паче, що там зби-
рають по декілька врожаїв за рік.

Дискусію продовжив Олександр 
Соловей, співвласник компанії 
«Спайк Трейд Україна», яка займа-
ється торгівлею великими об’ємами 
кукурудзи. Пан Олексій зазначив, 
що в цьому році виробництво 
кукурудзи сягне нових рекордів – 
більше 1 млрд. тонн в світі. В цьому 
контексті для України світова кон-
курентна гра стає все цікавішою, 
адже ринки активно глобалізуються, 
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і окрім США, які були і залишаються 
потужним економічним гравцем, 
зміцнюють свої позиції, зокрема, 
Аргентина та Бразилія, що інтенсив-
но нарощують об’єми виробництва, 
і Китай, який вперше за багато років 
почав експортувати кукурудзу. Як 
сказав експерт, Україна має великий 
експортний потенціал, але на сьо-
годнішній день тут існує проблема 
зі страхуванням цінових ризиків, і 
нам потрібно дійти до усвідомлення 
важливості фінансового страху-
вання, створюючи кооперативи 
та новітні інструменти управління 
ресурсами.

Шляхи управління ризиками
Після усвідомлення проблеми 

наступає етап пошуку шляхів її ви-
рішення. Як вже зазначалось вище, 
таким ефективним шляхом є проект 
«Фінансові рішення» від компанії 
«Сингента». Роман Хрипко, мене-
джер з розвитку бізнесу Syngenta 
в Україні розповідає: 

«Ми допомагаємо агровиробникам 
справитись з ціновими ризиками, які 
існують на ринку сільгосппродукції – 
це програми підтримки українського 
аграрного бізнесу, і принципи робо-
ти нашої компанії в Україні в тому 
числі. Зазвичай сільгоспвиробник на-
магається притримати свою про-
дукцію до весни, чекаючи на кращу 
ціну. Але коливання валютних курсів 
заважають стабільно та впевнено 
вести бізнес, тому ми пропонуємо 
виробнику укласти форвардну 
угоду, фіксуючи для клієнта ціну на 
майбутній врожай в доларовому 
еквіваленті. При цьому, залишаючи 

можливість переобрати ціну на-
весні – звісно, в бік підвищення, якщо 
воно буде мати місце на ринку (а 
саме, на Чиказькій товарній біржі). 
Тобто аграрій при участі в наших 
програмах в будь-якому разі має 
впевненість в хорошій ціні на май-
бутній врожай. 

Дуже важливим моментом, на 
якому ми акцентуємо увагу, є кон-
сультаційна підтримка клієнтів. 
Аграрій, який більше фокусується на 
процесі виробництва, не завжди має 
можливість повноцінно слідкувати 
за тим, що відбувається на світо-
вих ринках продукції. Які існують 
тренди в тій чи іншій культурі, коли 
краще заключати контракт, коли 
переглядати ціну? Зі всім цим допо-
можуть розібратись спеціалісти 
консалтингових компаній – у нас 
укладений контракт з «Агрітел», 
яка досконало займається аналіти-
кою аграрних ринків. Їм можна за-
телефонувати по гарячій лінії і про 
все дізнатись. Адже кукурудза – екс-
портна культура, і треба розуміти 
і враховувати багато економічних 
складових для того, щоб вести 
рентабельний бізнес та ефективно 
організовувати збут.

Коли 6 років тому ми починали 
впроваджувати ці фінансові про-
екти, співпрацювали тільки з 
дистриб’юторами. Згодом ми по-
чали напряму працювати з сільгосп-
виробниками. На сьогоднішній день 
доля участі дилерів в програмах 
складає 2/3. Звісно, посередництво 
ускладнює процес оформлення 
угоди, але ми розуміємо, що для 
дистриб’юторських підприємств 
вигідно долучатись до «Фінансових 
рішень», адже таким чином вони 
регулюють ризики кредитної забор-
гованості клієнтів. 

Якщо взяти перші три квартали 
поточного року, компанія «Син-
гента» законтрактувала 317 тис. 
тонн. продукції, з яких 53 тис. тонн 
кукурудзи. За останні два роки ми 
подвоїли наші об’єми – це говорить 
про те, що такі форвардні програ-
ми потрібні аграріям, і набувають 
популярності. Кукурудза – це друга 
по значущості культура (після пше-
ниці), з якою ми зараз працюємо. Гар-
ним прикладом в роботі фінансових 
програм по цій культурі є 2014 рік, 
коли спостерігалось значне падіння 
ринкових цін, і ті клієнти, які зафік-
сували вартість на рівні 200$ восе-
ни, залишились у виграші, у підсумку 
отримавши +40-50$ на тонні». 

Два роки тому компанія «Синген-
та» додала до форвардних контрак-
тів (програма «Форвард Плюс») та-
кий опційний інструмент як аграр-
на розписка, яка фіксує безумовне 
зобов’язання боржника здійснити 
поставку сільськогосподарської 
продукції або сплатити грошові 
кошти кредитору на визначених 

ним умовах. При цьому предметом 
такої застави є винятково майбутній 
урожай. Таким чином, аграрна роз-
писка є інструментом для додатко-
вого фінансування. І аграрій, який 
видавав товарну аграрну розписку 
компанії «Сингента» у 2016 році 
отримав певні переваги: перша – це 
додаткова знижка 4% на товарний 
кредит, яка надала можливість 
зменшити вартість фінансування до 
рівня 15-20% річних; друга перевага 
– додаткове фінансування навесні, 
коли не вистачає оборотних коштів 
для закупівель. У 2014 році був за-
пущений пілотний проект аграрних 
розписок в Полтавській області, по-
тім вони поступово розширились до 
4 областей, і тенденція поширення 
триває. Роман Хрипко: «Підкреслю, 
що основна доля товарних аграр-
них розписок (а ми працюємо тіль-
ки з товарними) приходиться саме 
на клієнтів компанії «Сингента»: у 
нас їх укладено 17, при тому що в 
загальному в Україні зареєстрова-
но 23».

Метеочинники більше 
не роблять «погоди» в 
агробізнесі

Далі Роман Хрипко розповів про 
інноваційну програму індексного 
страхування «МетеоЗахист» – це 
перший в Україні проект страху-
вання аграрного бізнесу на основі 
погодних індексів, яка є, між іншим, 
в тих умовах, що склалися, одним 
з простих та найперспективніших 
інструментів для збереження ку-
курудзи в сівозмінах фермерів. 
Програма була створена спільно з 
експертами з Міжнародної фінансо-
вої корпорації (IFC), а також за до-
помогою кращих партнерів у галузі 
страхування – компанії PZU, з вико-
ристанням погодних даних компанії 
MeteoGroup. Що вона передбачає? 
Якщо в період цвітіння або наливу 
зерна, коли рослини найбільш ураз-
ливі, будуть фіксуватися значене 
підвищення  температури або за-
надто мала кількості опадів – сіль-
госпвиробник автоматично отримає 
страхове відшкодування від компа-
нії «Сингента». Пан Роман коментує: 

«Відомо, що більшість програм 
страхування, які діють в Україні, 
складні та ненадійні. Ми вирішили 
попрацювати над цим, і створили 
продукт, який буде максимально 
зручним для аграріїв. Ми не оглядає-
мо посіви, не потребуємо довідки від 
Гісметеоцентру. Товаровиробнику 
треба принести всього два доку-
менти: анкету та копії накладних. 
За погодою ж стежимо ми. Цього 
року компанія «Сингента» запусти-
ла проект «МетеоЗахист» в пілот-
ному варіанті в 3 областях: Харків-
ській, Дніпровській, Кіровоградській, і 
далі він буде поширюватись. Великої 
катастрофи з погодними умовами 
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в цих регіонах не було, і середня ви-
плата серед учасників програми 
на посівах кукурудзи склала 27%. 
Заповнення одної анкети в програмі 
дорівнюється метео захисту на 
площі від 100 га. Ті виробники, які 
хотіли попрацювати в різних лока-
ціях, просто заповнювали декілька 
анкет. Тож, ми зацікавлені в тому, 
щоб вирішувати проблему сільгосп-
виробника, підтримувати його – на-
віть, якщо це будуть стовідсоткові 
виплати. Адже ми на себе ризики не 
беремо, вони перестраховуються 
нашою співпрацею з міжнародними 
страховими компаніями». 

За майбутній врожай – 
гарантований прибуток

Юрій Рубан, менеджер з 
торгових операцій Syngenta в 
Україні, поділився з гостями прес-
конференції перевагами ще декіль-
кох цікавих фінансових програм. 
Перша, яка вже має серйозний до-
свід роботи – це «Підтримка Плюс». 
Вона дає можливість реалізувати 
сільгосппродукцію з додатковим 
прибутком (+ 200 грн. на тонні для 
пшениці, кукурудзи та ячменю, для 
сої – + 300 грн., а для цукру – + 500 
грн.) та зробити передоплату за якіс-

ні насіння і ЗЗР. Ця програма дуже 
широко використовується, адже під-
ходить в тому числі для виробників 
середнього і дрібного сегментів.

Проект, який розрахований на 
більш професійний рівень ведення 
агробізнесу – це «Агрі Плюс» – він 
ідеально підходить для крупних 
сільгоспвиробників. Його схема 
така: продати кукурудзу зараз і 
отримати додатковий прибуток, 
якщо ціни навесні (останній день 
фіксації ціни 21 квітня 2017) зрос-
туть. Тобто учасник цієї програми 
постачає сільгосппродукцію без-
посередньо компанії «Сингента» як 
передоплату на сезон 2017 року за її 
насіння і ЗЗР та отримує можливість 
отримати додатковий прибуток у 
разі зростання цін на кукурудзу. 
Мінімальна партія відвантаження 
кукурудзи – 1000 т. «Мрія аграріїв 
здійснилась, – каже Юрій Рубан. 
– Багато фермерів задають собі 
питання, сумніваються на рахунок 
правильного часу продажу сільгос-
ппродукції, адже в разі реалізації 
вони не захищені від зростання цін. 
Участь в цій програмі вирішує про-
блему, але для цього необхідно бути 
обізнаним в процесах, що відбува-
ються на світовому ринку. Якщо 
програма «Підтримка Плюс» – це 
синиця в руках, то «Агрі Плюс» – це 
журавель в небі. Але є можливість 
його упіймати і отримати таким 
чином значний бонус». 

Нова програма компанії «Син-
гента» «Кукурудзяна опція» – це 
інноваційний вектор у роботі з 
клієнтами. У 2015 році вона добре 
реалізувалась в якості пілотного 
проекту, і цього року з новими удо-
сконаленнями повноцінно вступила 
с силу. Проект надає можливість 
продати врожай за ринковими ціна-
ми, фактично безкоштовно отримав-

ши насіння «цариці полів» (1 посівна 
одиниця за 5 тонн с/г продукції). 
Це перша опція. А друга – за кожну 
тонну відвантаженої продукції гос-
подарство отримує ваучер на суму 
+400 грн. до ринкової ціни, який він 
може використати на покупку насін-
ня кукурудзи Syngenta. Мінімальна 
партія для відвантаження – 200 т. 
Дуже важливо, що ця програма до-
зволяє фокусуватись на гібридах, які 
адаптовані до посушливих умов. 

До речі, в цьому контексті не 
можна не відзначити високу якість 
селекції гібридів кукурудзи компанії 
«Сингента», які є високоврожайни-
ми, стійкими до багатьох хвороб та 
шкідників і головне – стабільними в 
умовах мінливих метереологічних 
чинників. Мова, зокрема іде про 
гібриди унікальної технології Арте-
зіан – детальніше про неї читайте на 
сторінках 26-28.

Окремо слід окреслити логістичне 
питання у функціонуванні фінан-
сових програм «Сингенти». Юрій 
Рубан: «Якщо говорити про «Фор-
вард Плюс» та «Агрі Плюс», то в них 
базис поставки передбачає тільки 
завантажений вагон або CPT-порт. 
В роботі ж програм «Підтримка 
Плюс» та «Кукурудзяна опція» до цих 
варіантів додається наша співпра-
ця з елеваторами». 

Наостанок хочеться зазначити 
таку правдиву річ: ніколи немає 
стовідсоткової гарантії, що прогнози 
розвитку цінових тенденцій або по-
годних умов збудуться. В живому 
процесі завжди є доля неперед-
бачуваності – тому й існує ризик у 
веденні бізнесу. Але у всьому має 
бути баланс, адже пливти за течією, 
не намагаючись навіть дізнатись 
вектор чи спланувати свій рух – це 
ризик занадто великий. 

Тетяна Бєлінська
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ЯКЩО ОРАТИ – ТО ЯКІСНО
Микола Макаренко, доцент кафедри «Трактори і автомобілі», Харківський національний 

технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, сільськогосподарський 
дорадник

Основою для оптимізації стану ґрунту є 
вимоги рослин до ґрунтового середовища, 
в якому проростає насіння, розвивається і 
формується коренева система.

На сучасному етапі розвитку агротех-
ніки основними завданнями механічного 
обробітку ґрунту є:
• створення у ґрунті сприятливих водно- 

повітряного та теплового режимів для 
відповідних культурних рослин;

• забезпечення та адаптація у часі й про-
сторі умов раціонального живлення ви-
рощуваних культурних рослин;

• боротьба з бур’янами, шкідниками та 
хворобами культурних рослин;

• відповідне переміщення шарів ґрунту, 
органічних і мінеральних добрив та рос-
линних решток;

• попередження вітрової та водної еро-
зій на посівних площах, забезпечення 
загальної та локальної екологічної без-
пеки агротехнічних прийомів.

Інтенсифікація аграрного виробництва 
передбачає вирішення завдань основного 
обробітку ґрунту комплексно, з урахуван-
ням усіх вагомих чинників, для повного за-
доволення потреб вирощуваних сільсько-
господарських культур.

Ураховуючи вагомий вплив (18...25 %) 
чинника обробітку ґрунту на врожайність, 
недостатню кількість ефективної вологи 
в ґрунті більше ніж на половині території, 
розвиток водної і вітрової ерозій на 30 % 
посівних площ, в Україні створено сучасну 
систему ресурсозберігаючих технологій 
обробітку ґрунту та використання відповід-
них машин. 

Кожна з технологій має свої переваги, 
але в основі вибору лежить перш за все 
економічна доцільність та дбайливе відно-
шення до ґрунту.

Новітні дослідження показують, що ви-
користання плуга для спушення і насичен-
ня повітрям шару ґрунту, де утворюється 
коренева система не має альтернативи 
і створює прекрасну основу для високої 
врожайності.

Підвищенню якості оранки та ефектив-
ності вирощування сільськогосподарських 
культур сприяють удосконалення засобів 
механізації оранки, адаптація їх до сучасних 
умов і потреб, підвищення ефективності їх 
використання. Досягти цього можна завдя-
ки поступовому переходу від однотипної 
оранки загального призначення до певної 
системи перспективних технологічних 
процесів оранки, які мають застосовува-
тися диференційовано, тобто відповід-
но до конкретних умов. Наближення до 
оптимального для сільськогосподарських 
культур стану ґрунту відбувається через 
досягнення найбільшої відповідності між 
технічними можливостями машинно-трак-
торних агрегатів і ґрунтово-кліматичними 
умовами й агротехнічними вимогами до 
них. Основною технологічною ознакою 
розподілу є співвідношення в них процесів 
обертання та розпушення скиби ґрунту під 
час її обробітку. 

Загальний рівень сільськогосподар-
ського машинобудування також є одним із 
важливих елементів, що характеризують 
технічні умови виконання основного обро-

бітку ґрунту. Огляд структурних складових, 
які впливають на ці умови, засвідчує по-
требу диференціації використання ґрунтоо-
бробних машин. 

Вирішення проблем підвищення якості 
та зменшення ресурсомісткості процесів 
основного обробітку ґрунту полягає в удо-
сконаленні перспективних технологічних 
прийомів, глибокій їх адаптації до сучасних 
умов і потреб, підвищенні ефективності ви-
користання. 

Загальні агротехнічні вимоги до оранки 
передбачають:
• виконання її в установлені агротехнічні 

терміни і в кожному випадку на задану 
глибину, яка не має перевищувати гли-
бину гумусового горизонту, відхилення 
робочої глибини від заданої не більше 
ніж 1 см під культури І технологічної 
групи та не більше ніж 2 см під культури 
ІІ технологічної групи;

• однакові поперечні перерізи скиб на 
всьому полі, обертання скиби — повне, 
зораний шар — розпушений, бур’яни й 
добрива — повністю приорані;

• рівну поверхню зораного поля, без 
глибоких розгінних борозен і високих 
гребенів;

• поверхню поля без огріхів, прямолі-
нійність борозен, на схилах від 3 до 7° 
напрямок оранки — за горизонталями 
місцевості; після закінчення оранки — 
обов’язкову обробку поворотних смуг.

Технології та техніка спрямовуються 
на створення оптимальних умов для рос-
ту культурних рослин за якомога менших 
енерговитрат і екологічних наслідків. Нові 
технологічні комплекси ґрунтообробних 
машин адаптовані до вимог гнучкої дифе-
ренційованої різноглибинної технології 
механізованого обробітку ґрунту. Важлива 
роль належить сучасній багатофункціо-
нальній високопродуктивній техніці, яка 
стає рентабельною при точному техноло-
гічному застосуванні, значному річному 
завантаженні й високій урожайності. Зре-
штою рівень ефективності ґрунтообробної 
техніки залежить від повноти використання 
погодних і ґрунтово-кліматичних умов, за-
безпечення добривами, якісним насінням, 
пестицидами та загального рівня культури 
землеробства.

Розглянемо на прикладі провідних фірм 
перспективи розвитку плугів.

ОСОБЛИВІСТЬ ПЛУГІВ KUHN
На сьогоднішній день компанія KUHN 

виготовляє оборотні навісні плуги (до семи 
корпусів), та напівнавісні оборотні плуги 
(до п’ятнадцяти корпусів). Навісна серія, 
що випускається цією фірмою, називається 
МАSТЕR, а напівнавісні плуги можна умовно 
розділити на плуги на одному опорному 
колесі – серія LEADER, і плуги на опорному 
візку – серія СНАLLENGER. 

Серія МАSТЕR представлена навісними 
плугами з максимальною кількістю корпусів 
– сім і перетином рами до 180 мм, з відстан-
ню під рамою 80 см і між корпусами 102 см. 
На цій серії встановлена потужна головка 
з автоматичним переворотом. Складання, 
переворот, установка в робоче положення 

відбувається автоматично. Вузол пере-
вороту працює за допомогою широко роз-
несених конічних підшипників, що робить 
його довговічним і стійким до перекосів. 
Усередині вузол перевороту – порожнис-
тий. Крізь нього прокладені гідравлічні 
шланги, що захищає їх від пошкоджень під 
час перевороту.

Навісні плуги KUHN мають високий за-
пас міцності за рахунок трикутної вставки 
на рамі, яка стійко витримує втомні та пікові 
навантаження. Ці плуги KUHN мають меха-
нічну або безступінчату гідравлічну систему 
регулювання ширини захвату.

Гідравлічна система захисту корпусів 
відбувається шляхом відхилення стійки 
плуга на поворотному шарнірі за допомо-
гою гідравлічної системи на відстань до 70 
см вгору і до 20 см в бік. На ґрунтах різної 
щільності система регулюється на «спра-
цьовування» з кабіни трактора. 

Серія плугів KUHN LEADER на одному 
опорному колесі оснащується максимум 
дев’ятьма корпусами. Але оскільки ці плуги 
модульні, з дев’яти корпусів можна отри-
мати шість. Ці плуги мають перетин рами 
180x180 мм, відстань під рамою 80 см та 
між корпусами 102 см. Максимальне тягове 
зусилля на один корпус становить 45 к.с. Це 
досить високий показник у даному сегменті 
плугів.

Головка плуга моноблочна з низьким 
положенням тягового вектора і має кут 
повороту 110 градусів, за рахунок чого 
досягаються мінімальні за розміром роз-
воротні смуги. 

Серія плугів KUHN СНАLLENGER являє 
собою конструкцію на опорному візку з 
дуже міцною Z-подібною рамою перетином 
220x220 мм, з відстанню під рамою 80 см 
та між корпусами 102 см. Максимальна 
кількість корпусів 
плугів цієї 
серії сягає 
п’ятнадцяти.

Така 
конструкція 
плуга забез-

печує більш високу якість 
оранки за рахунок того, 

що одне колесо візка рухається по 
полю, а друге – по борозні. Таким чи-

ном, плуг отримує мінімальну амплітуду біч-
них зміщень щодо трактора під час роботи.

У робочому положенні, а особливо при 
обороті і транспортуванні плуга, все наван-
таження розподіляться на три точки: наві-
ска трактора і два колеса. За рахунок того, 
що рама має гнучке з’єднання по центру, 
плуг копіює нерівності поля, а також фор-
мує рівномірну лінію зрізу на поворотних 
смугах.

KUHN виробляє велику кількість різних 
видів суцільних і смугових полиць призна-
чених для різних видів оранки і типів ґрун-
тів. Усі відвали даних плугів виготовлені з 
триплексної сталі. Зовнішні шари виконані 
асиметрично за товщиною. Це робиться 
для того, щоб та сторона полиці, яка пе-
ревертає і відкидає ґрунт, мала більший 
запас міцності на стирання і ударні наван-
таження. Таким чином, вдалося підвищити 
термін служби відвалів на 30% порівняно з 
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конкурентами, які мають триплексну сталь 
однакової товщини на полицях корпусів. Усі 
лемеші долота – зносостійкі, виробляються 
шляхом кування і термообробки.

ПЛУГИ KVERNELAND
Kverneland EM/LM – це новий, оборот-

ний плуг, розробка якого грунтується на 
базі елементів конструкцій вже існуючих 
моделей гамми Kverneland. Плуг призначе-
ний для фермерів, яким потрібний оборот-
ний плуг з фіксованою робочою шириною 
оранки. Простота використання визнача-
ється нескладною його конструкцією. Мак-
симальна міцність моделей EM/LM визна-
чається наявністю цілісної основної рами, 
перетином 150х150 мм, яка має спеціальну 
термообробку. Плуг має фіксовану робочу 
ширину, оскільки грядилі плуга, болтами 
кріпляться безпосередньо до рами. 

Модель плуга ЕМ обладнана дуже про-
стим захистом Auto-reset – системою авто-
повернення корпусу плуга в вихідне по-
ложення. Механічний пристрій оснований 
на системі листових ресор і дозволяє вести 
безупинну і безпроблемну оранку в умовах 
кам’янистих грунтів. Корпуси плуга моделі 
LM обладнані системою захисту за допомо-
гою зрізних болтів.

Плуги Kverneland EM/LМ мають 2-х, 3-х, 
4-х і 5-корпусні моделі. Моделі 2-х, 3-х і 4-х 
корпусні моделі можуть бути збільшені на 
один корпус. Всі моделі пристосовані для 
роботи з котком-ущільнювачем Kverneland 
Packomat та можуть бути обладнані різни-
ми типами дискових ножів, переплужників і 
опорних коліс.

Плуги Kverneland PN/RN – це міцні напів-
навісні оборотні плуги з центральним коле-
сом і покроковим регулюванням ширини 
захвату корпусу – 35, 40 або 45 см (14, 16 
або 18 дюймів). Вони можуть випускатись 

з 5, 6, 7 і 8 корпусами. Серія PN також об-
ладнана аналогычним захистом. Великий 
просвіт під рамою 70 см або 75 см на PN, і 
70 см або 80 см на RN, особливо зручний 
при роботі в умовах сильної засміченості 
поля. Більшість моделей можуть бути роз-
ширені від одного корпусу до максималь-
ної кількості корпусів. Плуги Kverneland PN/
RN пропонуються з великим вибором типів 
корпусів, переплужників і дискових ножів, 
а гідравлічне регулювання ширини першої 
борозни може бути поставлено додатково 
за замовленням покупця

Kverneland PW/RW  «три-в-одному» є уні-
кальне конструкторське вирішення концепції 
«три плуги в одному». Передній плуг із стій-
кою колісною платформою, а позаду повністю 
укомплектований оборотний плуг із звичай-
ною триточковою системою навішування. Це 
надає свободу ефективно працювати або з ці-
лим плугом, або тільки з переднім плугом на 
колісній платформі, або з навішеним позаду 
оборотним плугом. Ці можливості дозволя-
ють гнучко підходити до вирішення проблем 
з урахуванням умов оранки. 

Варіанти захисту поєднуються з добре 
відомою системою Kverneland Vari-Width® 
для автоматичного регулювання ширини 
борозни. Ця система дає операторові 
можливість довести ефективність роботи 
на оранці до максимуму. Якщо дозволя-
ють умови, збільшення продуктивності 
може досягати 30% в порівнянні з вико-
ристанням плуга з фіксованою шириною 
борозни. При цьому, витрата палива може 
бути пониженою на 20%. Ширіну борозни 
можна легко змінювати від 35 до 50 см за 
допомогою гвинтового стягування або, 
гідравлічного циліндру «на ходу» з кабіни 
трактора. 

Плуг обладнаний високотехнологічною 
системою управління ATS, і варто тільки 
натиснути кнопку управління, як авто-
матична гідравлічна система оберне плуг і 
поставить його в потрібне положення. Плуг 
може бути також обладнаний системою 
управління ISOBUS або системою ручного 
управління.

ПЛУГИ LEMKEN 
LEMKEN пропонує плуги для всіх умов 

грунту і для будь-яких тракторів з потужніс-
тю від 40 к.с. Навісні плуги з кількістю кор-
пусів від двох до семи, напівнавісні плуги з 
кількістю корпусів від п’яти до десяти і ве-
ликі напівнавісні плуги з візком, що мають 
до 12 корпусів. Крім того, LEMKEN випускає 
гібридний плуг, який є комбінацією навісно-
го і напівнавісного плугів.

До особливостей комплектації від-
носяться механічна і гідравлічна система 
захисту від каменів, різні можливості у ви-
борі відстані між окремими корпусами для 
запобігання забиванню, а також ступінчас-
тий і плавний варіанти установки робочої 
ширини кожного корпусу.

Навісні плуги LEMKEN Європал з кіль-
кістю корпусів від двох до шести відріз-
няються високою міцністю при малій вазі. 
Ці плуги мають зменшений питомий опір і 
тому є вельми економічними у використан-
ні. Регулювальна система Оптіквік дозволяє 
регулювати ширину захвату першого кор-
пусу і лінію тяги незалежно один від одного, 
забезпечуючи тим самим якісну оранку без 
бічного зміщення.

Якість роботи плуга Варіопал фірми 
LEMKEN залежить, перш за все, від опти-
мально встановленої ширини захвату і гли-
бини роботи окремих корпусів. В данному 
плузі при зміні робочої ширини захвату 
автоматично регулюється ширина захвату 
першого корпусу і лінія тяги. Таким чином, 
при будь-якій робочій ширині забезпечу-
ється якісна робота плуга без бічної тяги.

Нове покоління навісних плугів LEMKEN 
Ювель суміщає надійність, комфорт керу-
вання та високу якість роботи.

Плуг Ювель оснащений корпусами 
DuraMaxx, смуги і полиці яких виго-
товлені без єдиного свердлення і пер-
форації. Це забезпечує використання 
у виробництві особливо зносостійких 
інструментальних сталей, які гарантують 
максимальну твердість і, відповідно, до-
вгий термін служби.

Точне налаштування плуга надзвичайно 
важливе, оскільки це дозволяє значно по-
низити знос устаткування і витрату палива. 
Тому фірма LEMKEN розробила оригінальну 
регулювальну систему Optiquick. За допо-
могою цього нововведення можна швидко і 
легко провести налаштування плуга по пер-
шій борозні і встановити оптимальну лінію 
тяги трактор/плуг, що дозволяє заощадити 
час і гроші.

У сільськогосподарській техніці сьогодні 
тренд направлений на поглиблення зв’язку 
між робочими процесами і електронним 
управлінням агрегатів. Стандарт ISOBUS є 
сьогодні міжагрегатним рішенням. При цьо-
му переносяться зручні можливості управ-
ління, які пропонує ISOBUS, на плуги. Впер-
ше пропонує LEMKEN ISOBUS-управління 
плугом TurnControl Pro для навісного плуга 
Ювель.

Управління плугом TurnControl наві-
сного оборотного плуга Ювель з електро-
гідравліною оборотною баштою і гідравліч-
ним регулюванням нахилу є якнайкращими 
передумовами для використання ISOBUS. 
За допомогою TurnControl Pro можна 
зручно управляти цими функціями через 
термінал CCI 200 або ISOBUS-систему трак-
тора без управління важелями гідравліки 
трактора. Меню користувача на дисплеї ін-
туїтивно оглядове, таким чином легко про-
водити всі налаштування плуга. Комфорт 
управління під час роботи можна збільшити 
за рахунок використання додаткових еле-
ментів управління за стандартом ISOBUS 
IL4, як наприклад джойстик трактора або 
додатковий джойстик.

Також вже інтегровано регулювання ши-
рини захвату через GPS. Розширені функції 
як налаштування ширини передньої бороз-
ни, управління катком-грунтоущільнювачем 
або регулювання захисту Гидроматік до-
ступні опціонально.

На бортовому комп’ютері TurnControl 
Pro можна скомбінувати керовані функції 
4 різним сценаріям, зберегти і викликати, 
наприклад для оранки на схилах або ви-
орювання поля. Для останньою борозди, 
наприклад, можна скомбінувати сценарій 
з трохи укороченою верхньою тягою і від-
регульованим на мілку глибину опорним 
колесом. Таким чином можна в майбутньо-
му використовувати можливості ISOBUS 
трактора для навісних плугів.

Всі системи захисту від переванта-
жень від LEMKEN забезпечують захист 
від пошкодження при зустрічі долота з 
перешкодою. Разом з серійно встановлю-
ваним болтовим захистом на зріз всі види 
захисту від перевантажень LEMKEN мають 
систему управління, яка забезпечує висо-
ку силу підйому і зворотного заглиблення 
корпусу при зустрічі з перешкодою, га-
рантуючи дбайливе відношення до трак-
тора і плуга.

Корпуси DuraMaxx представляють аб-
солютно нову концепцію корпусу плуга, що 
дозволяє збільшити термін служби на 75 
% і скоротити час заміни робочих органів 
на 80%. Частини цього корпусу виготовля-
ються з загартованіших сталей, що стало 
можливим завдяки відмові від свердлень 
і перфорацій, що ослабляють міцність ма-
теріалу. 
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«Волинська Фондова Компанія» продовжує продуктивно працювати, дедалі зміцню-
ючи свій статус майстерного та надійного дистриб’ютора світових брендів сільгосп-
техніки. Як наслідок, в неї з’являється все більше і більше клієнтів, які вже на першому 
етапі співпраці з «ВФК» відмічають для себе її фундаментальні підходи до культури 
продажу і сервісного обслуговування. Одним з таких нових задоволених клієнтів не-
щодавно став всім відомий агрохолдинг «Мрія», який наразі обробляє близько 180 тис. 
га земель в різних областях Західної України, і після зміни керівництва та тимчасового 
припинення діяльності наразі активно її відроджує, про що свідчить, зокрема, нещо-
давня подія.

19 вересня у с. Нижборок, що у 
Гусятинському районі Тернопіль-
ської області, на одній з технічних 
баз «Мрії» відбулася прес-зустріч, 
нагодою для якої стала закупівля 
агрохолдингом великої партії но-
вої сільськогосподарської техніки 
– як самохідної, так і причіпної. 
Власне, з компанією «ВФК» вони 
плідно попрацювали в цьому на-
прямку, придбавши 5 глибоко-
розпушувачів Cultiplow Platinum 
від компанії AGRISEM. До речі, 
кульмінацією заходу була як раз 
демонстрація цього агрегату на 
полі «Мрії». 

Всім, хто причетний до аграр-
ної галузі, відома актуальна, осо-
бливо на Західній Україні, пробле-
ма недостатності вологи в ґрунті. 

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ CULTIPLOW 
PLATINUM ВІД AGRISEM – 

МИСТЕЦТВО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ



www.agroprod.biz 61

З цієї причини роботу Cultiplow 
Platinum було продемонстровано 
дуже обережно, адже при такому 
сухому ґрунті повноцінне глибоке 
розпушення було б фактично зну-
щанням над землею. Втім, клю-
чові характеристики цього агре-
гату відвідувачі мали змогу від-
значити, тим паче, що на заході 
був присутній спеціаліст компанії 
«ВФК», який детально роз’яснив 
всі аспекти роботи представле-
ного глибокорозпушувача. Але 
перш ніж перейти до них, зазна-
чимо інформацію про саму ком-
панію-виробника.

AGRISEM International – це 
французька компанія, яка є лі-
дером в розробці, виробництві і 
продажу техніки «TSC» для об-
робки ґрунту і сівби. Вона була 
заснована в середині 90-х років, і 
наразі представлена в 40 країнах, 
в тому числі вже приблизно 18 ро-
ків агрегати AGRISEM продають-
ся в Україні. Їх виробництво, втім, 
відбувається виключно у Франції. 

Однією з перших інновацій 
цього виробника є лапа зі змі-
щеним центром, яка забезпечує 
рівномірне підняття ґрунту по 
всій ширині обробки без пору-
шення його структури. Тобто рі-
шення, запатентоване компанією 
AGRISEM, дозволяє переміщати 
ґрунт «хвилею», що забезпечує 
його структурну цілісність і, як 
наслідок, кращий доступ кисню.

На даний час французький ви-
робник має 3 основних лінійки 
продуктів, а саме:

PLOW – глибокорозпушувачі з 
глибиною обробки до 45 см.

MULCH – культиватори з ро-
бочими дисками різного діаметру 

в залежності від структури обро-
блюваного ґрунту, які працюють 
з верхнім його шаром (до 10 см).

SEM – техніка для посіву та 
внесення добрив: механічні, пнев-
матичні або для посіву методом 
покриття. 

«Сьогодні ми бачимо на полі 
яскравого представника групи 
Plow від компанії AGRISEM, а 
саме причіпний агрегат Cultiplow 
з серії Platinum. Кожна з 3-х груп 
агрегатів AGRISEM поділяєть-
ся ще на 3 серії: Silver, Gold і 
Platinum – остання має найбіль-
шу глибину обробітку ґрунту та 
найвищу міцність машин. Сто-
совно представленої сьогодні 
моделі Cultiplow – робоча шири-
на її складає 6 м, глибина оброб-
ки може бути від 15 до 45 см. Від-
стань між лапами складає 75 см. 
Кілька робочих частин і високий 
кліренс забезпечують роботу без 

ефекту забивання, навіть при на-
явності великої кількості пожнив-
них решток. Головна конструк-
тивна особливість цього глибо-
корозпушувача – це унікальна 
запатентована конструкція лап 
TCS 750 зі зміщеним ріжучим 
елементом, який утворює вер-
тикальну вантажопідйомну силу. 
Ця сила додається до точки, яка 
відповідає центру тяжкості плас-
та землі, що піднімається. Дане 
центроване сполучення сили і 
напруги оптимізує витрати по-
тужностей, необхідних для здій-
снення підняття пласта ґрунту. 
Крім того, надставка ріжучого 
елемента культивуючої лапи зна-
ходиться під нахилом в 10° – для 
полегшення процесу підведення 
пласта ґрунту і для уникнення 
появи деформації. Таким чином, 
вертикальне підняття ґрунту є 
однорідним та збалансованим.

Віктор Кухарчук
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Агрегат Cultiplow руйнує 
плужну підошву, створюючи мі-
кротріщини, при цьому не пе-
ревертаючи шар ґрунту знизу 
наверх. Обробіток відбувається 
рівномірно по всій ширині агре-
гату, при чому споживається по-
тужність на 30% менше, ніж при 
традиційній обробці глибокороз-
пушувачем – одразу на замітку 
наявність енергозберігаючої 
технології. Робоча глибина легко 
налаштовується завдяки систе-
мі Multistop. Тож, ці запатентова-
ні лапи є ефективним рішенням 
з управління вологою, зберіган-
ня якої в ґрунті стає дедалі акту-
альнішим. I агрегат Cultiplow на 
сьогодні завдяки вже названим 
особливостям є незамінним по-
мічником для аграріїв в отри-
манні кращої врожайності». 

На прес-зустрічі, про яку іде 
мова, головним спікером був Ві-

ктор Кухарчук, операційний 
директор «Мрія Агрохолдинг», 
який натхненно розповідав про 
існуючі перешкоди та їх подо-
лання колективом компанії, про 
вже зроблені досягнення та по-
точні важливі завдання, які, зо-
крема, стосуються оновлення 
технічного парку та встанов-
лення міцних партнерських від-
носин з сервісними командами 
дистриб’юторів. Про «Волинську 
Фондову Компанію» пан Віктор 
відгукнувся так: «Я для себе від-
значив багато позитивних мо-
ментів в нашій співпраці, зокре-
ма те, що їх команда – відкриті, 
чуйні люди, з якими приємно 
та просто мати справу. Зараз 
«Мрія» активно збільшує свій 
технічний парк, і у «ВФК», зо-
крема, ми придбали 5 глибоко-
розпушувачів AGRISEM. У нас в 
планах є збільшення посівів цу-

крового буряку на 5 тис. га, тому 
ці агрегати нам стануть дуже в 
пригоді. Наразі на підприємстві 
у нас є важливе завдання на 
декілька років вперед – ми мак-
симально вирівнюємо поля для 
більш чіткої та плавної роботи 
тракторів, комбайнів та, в першу 
чергу, обприскувачів – за допо-
могою цих глибокорозпушува-
чів, в тому числі. Щодо безпосе-
редньо придбаної нами моделі 
Cultiplow Platinum – скажу, що це 
техніка, яка є фактично проявом 
любові до землі, бо він так ніж-
но піднімає та опускає землю, 
як не може робити ні один інший 
агрегат. Я дуже шкодую, що не 
бачив цей глибокорозпушувач в 
роботі раніше, адже тільки з ним 
я зрозумів, що таке технологічно 
правильне глибоке розпушення 
ґрунту».

Тетяна Бєлінська

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua

Ексклюзивний офіційний 
дистриб'ютор з продажу техніки 

Agrisem в Україні



Anz_A5quer_MH_Tiger_MT_2016_ua_LAY.indd   1 28.04.2016   15:00:54

КОМБАЙН OVERLOAD ДЛЯ 
ЗБИРАННЯ ОВОЧІВ ВІД HACK

Виробник сільськогосподарської техніки Hack (Ні-
дерланди) у цьому році випустив новий комбайн для 
збирання овочів Overload. Він є гібридом і наступником 
комбайну Ploeger MKC-8, який призначений для приби-
рання шпинату. Як повідомляє портал agroinfo.com робо-
ча ширина агрегату дозволяє збирати врожай на 4 рядках 
одночасно. Це забезпечує самохідний комбайн AR-4B 
Ploeger. Овочі на поворотній смузі потрапляють у бункер 
місткістю 25 тонн за допомогою двох потужних гідроци-
ліндрів. Після цього рухливе дно бункера подає матеріал 
в очисну камеру, що знаходиться під кабіною оператора. 
Загалом врожай овочів одразу потрапляє в машину для 
транспортування, як доставляє врожай на переробку чи 
складування. Запропонована технологія дає можливість 
заощадити на покупці трактора з причепом і дозволяє 
зменшити руйнування ґрунтового покриву. Новий ком-
байн Overload може бути застосований як при збиранні 
картоплі, так і при збиранні цибулі і цукрових буряків.

http://agroinfo.com, http://traktorist.kiev.ua

MZURI ОНОВИВ ЛІНІЙКУ 
СОШНИКІВ

Компанія Mzuri – виробник техніки для протиерозійної 
оранки – оновила лінійку сошників Pro-Til. Новий сошник за-
безпечує високу точність глибини посіву і низький ступінь по-
рушення ґрунтового покриву. В агрегаті змінили розташування 
секцій для зменшення зносу устаткування і скорочення витрат 
на ремонт та експлуатацію. Розроблена для забезпечення 
високої точності висіву, штанга має вбудований апарат висіву, 
оснащений відвідних отвором, яке дозволяє регулювати тиск 
повітря. Нові сівалки виграють не тільки в ціні, але і в простоті 
ремонту та експлуатації, так як при зносі міняти доводиться 
тільки диско-лапи, які мають вольфрамовое покриття. Розро-
блена однорядна сівалка з вузькою штангою забезпечує висо-
ку точність глибини загортання насіння і дозволяє мінімізувати 
ерозію ґрунту. У поєднанні з вузькими опорними колесами 
Mzuri, сівалка ідеально підходить для посіву ріпаку та бобових 
культур. Оснащена новими дисками, сівалка Mzuri Pro-Til може 
працювати як в режимі смугової обробки ґрунту, так і в режимі 
обробки ґрунту «по стерні». Система здвоєного сошника, 
мінімізує зсув ґрунту і дозволяє з високою точністю висівати 
насіння. Оновлена технологія від компанії Mzuri перешкоджає 
поширенню водної ерозії, гарантує якість загортання насіння і 
відмінно підходить для роботи із широким переліком культур.

http://agroinfo.com
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СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА NO-TILL: ВИТОКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Історія людства свідчить про факти застосуван-

ня різних способів обробітку ґрунту з давніх часів. 
Як система землеробство пройшло еволюційний 
шлях до складних виробничих відносин. На сьо-
годні наука систематизувала способи обробітку 
землі і поділила на чотири основні групи залежно 
від їх інтенсифікації: примітивні, екстенсивні, пе-
рехідні та інтенсивні. До останніх вчені відносять 
просапну, зернопросапну, зернопарову, зернопа-
ропросапну, зернотрав’яну, плодозмінну, ґрунто-
захисну, органічну (біологічну) та No-till.

Щодо питання виникнення технологій нульового обробітку 
у літературі не має єдиної позиції. Окремі автори вважають, 
що започаткування No-till відбулося у Великій Британії (серед-
ина 50-х років ХХ ст.), а потім у США (початок 60-х років ХХ 
ст.). Інші, базуючись на першоджерелах з дослідження ґрун-
тознавства і агрономії, впевненні, що інтерес до цієї технології 
і перший її опис виник ще на початку ХХ століття, зокрема в 
царській Росії, США і Канаді.

З цього приводу можна розмежувати питання зародження 
No-till на 2 етапи: перший стосується спроби наукового обґрун-
тування мінімального обробітку ґрунту, а другий – практичного 
впровадження технології як системи. Але фахівці одностайні в 
одному – причиною зацікавленістю такого способу впливу на 
землю стали природні катаклізми – піщані бурі в певних части-
нах планети.

Одним із перших описав нову на той час мінімальну техно-
логію землеробства І.Є. Овсинський (Російська імперія), книга 
якого під назвою «Нова система землеробства» видалась в 
1902, 1905 і 1909 рр. На американському континенті (Канада, 
США) інтерес до нульової технології виник в 1931-1935 рр. 
після знаменитих піщаних бур. Одночасно почалося інтенсив-
не впровадження прямого сівби. Перші сільськогосподарські 
машини були розроблені фірмою MASSEY FERGUSON. Під 
час Другої світової війни (1943 р.) видана книга Е. Фолкнера з 
інтригуючою назвою «Безумство орача».

У Великобританії інтерес до цієї технології спонукав Х.П. Ал-
лена провести великомасштабні дослідження з даного питання, 
в результаті чого в 1945 році з’явилися перші наукові публікації 
та звіти, де були зроблені висновки про позитивні результати 
застосування технології прямого сівби на території Великобри-
танії і рекомендовані до застосування.

У Радянському Союзі аналог нульовою технологією почав 
застосовуватися з 1954 року після піщаних бур в Північному 
Казахстані і Західному Сибіру. Великий внесок у розвиток цьо-
го напрямку внесли Т.С. Мальцев і А.І. Бараєв. Однак ця техно-
логія не була «нульовою», так як передбачала обробку ґрунту 
плоскорізами без обороту пласта зі збереженням післяжнивних 
залишків на поверхні ґрунту. Ця система отримала назву без-
відвальної обробки ґрунту. Однак недосконалість тодішньої 
технології обмежила її застосування на території виникнення 
піщаних бур як захисний спосіб у землеробстві.

Технологію No-till як різновид сучасної системи землероб-
ства (а не лише як спосіб захисту ґрунту від піщаних бур) роз-
почалися розвивати з 1955 року у Великій Британії. Це стало 
можливим у результаті синтезу гербіцидів суцільної дії з корот-
ким періодом розкладу. Гербіциди паракват та грамоксон дали 
можливість ефективно контролювати бур›яни на полях тоді, 
коли культури на них не вирощуються. Теоретичним підґрунтям 
для системи землеробства No-till послужили розробки відомого 
англійського вченого Е.Рассела.

Проте першими скористалися цими науковими результа-
тами американські аграрії. Піонером застосування технології 
No-till вважається фермер Гаррі Янг, який у 1962 році першим у 
світі використав англійську сівалку прямої сівби на своїй фермі. 
Однак це ще не можна було назвати системою, а лише по-
чатковою технологією. Відсутність плужного обробітку за такої 
технології повністю компенсувався застосуванням гербіцидів як 
заходу захисту посівів від бур’янів.

Поширення технології у світі
У 1969 році були видані перші практичні рекомендації щодо 

прямої сівби сільськогосподарських культур, а вже 70-ті роки 
минулого століття стали початком практичного освоєння і по-
ширення нової технології в багатьох країнах світу.

Проте технічно і технологічно запровадити систему No-till не 
завжди вдавалося. Існуючі на той час сівалки не могли забез-

печити якісну заробку насіння сільськогосподарських культур 
в ґрунт через наявність на його поверхні рослинних решток. З 
появою більш досконалих сівалок це вже було не перешкодою, 
а, навпаки, обов›язковим елементом (наявність рослинних ре-
шток на поверхні ґрунту) технології No-till.

В кожній країні, де було запроваджено технологію прямої 
сівби, існували наукові і практичні чинники:

1. В США аргументацією до таких дій стало підвищення 
продуктивності праці і ґрунтозахисне значення нульового об-
робітку.

2. Для Канади, де виробництво зерна зосереджено у степо-
вих регіонах, головним чинником є нагромадження і збережен-
ня вологи.

3. Такий же чинник і щодо землеробства спрацював і для 
західних провінцій Австралії. 

4. Для тропіків Бразилії технологія No-till є державною про-
грамою, яка направлена на збереження родючості ґрунтів і 
захист їх від водної ерозії.

5. Щодо Європейського континенту, де безперечним ліде-
ром є Велика Британія, головним аргументом запровадження 
нульового обробітку є підвищення продуктивності праці на ета-
пах підготовки ґрунту і сівби зернових культур.

Досвід України
В Україні поширення і впровадження технології No-till має 

свою історію, яку можна розділити на кілька періодів. У 70-ті 
роки минулого століття, перший період, в нашу країну до на-
уково-дослідних установ було завезено сівалки зарубіжного 
виробництва для прямої сівби. Позитивні результати отримані 
вченими Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла з 
випробування стерньової сівалки 20-SХВІ чехословацького ви-
робництва. Вона також успішно випробовувалася науковцями 
Українського науково-дослідного інституту прогнозування та 
випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва ім. Л.Погорілого і 1985 року демонструвалася на 
дослідних полях. Однак політична кон’юнктура Радянського 
Союзу не дозволила ознайомитися із результатами широкому 
колу аграріїв, а технологія була закритою для використанні на 
практиці.

Другий період випробування і впровадження технології No-
till в Україні пов’язаний з компанією «Монсанто». Ця компанія 
за підтримки держдепартаменту США проводила широкомасш-
табне впровадження технології No-till в Україні і для її реалізації 
завезено сівалки прямої сівби Great Plains, необхідні гербіциди, 
гібриди кукурудзи і соняшнику, створений і обладнаний на-
вчальний центр із підготовки фахівців для освоєння цієї техно-
логії. Але і тоді масового поширення технології не відбулося – 
сільське господарство не відчувало потреби у цьому, а позиція 
держави з цього питання була інертною.

Третій період упровадження та адаптації технології No-till в 
Україні був розпочатий більше десяти років тому назад вели-
кими аграрними корпораціями центральної і південної України. 
Реальне впровадження нової технології на полях і широка 
діяльність із її популяризації не забарилися з результатами, а 
технічне оснащення господарств (готовність перейти на техно-
логію No-till) з кожним роком зростає. Це свідчить про реальну 
зацікавленість товаровиробників освоїти і запровадити дану 
технологію. 

Однак на практиці зустрічаються і невдачі, які пов’язані із 
поширенням досвіду інших країн без його перевірки та адап-
тації до умов України. Тому «українського варіанту» технології 
No-till прямої сівби на сьогодні немає. Потрібні час і експери-
ментальні дослідження для того, щоб переконатися в перева-
гах нової технології і знайти її регіональні особливості. Це має 
бути ціла система наукової програми з розробки та адаптації 
системи землеробства No-till до умов України. Тоді, на наше 
переконання, вона матиме шанс на існування та ефективне 
застосування.

Довідка
Обсяги застосування технології No-till у світі складають 

близько 105 млн. га. Це включно з Америкою, де площі з но-
вими запровадженими технологіями складають приблизно 87 
млн. га, Австралією – 12 млн. га, іншими країнами світу (Бра-
зилія, Аргентина, Парагвай) – 6 млн. га (на них припадає 95% 
площ під цією технологією). На частку Європейського конти-
ненту, включаючи і східну його частину, припадає 2,5-3%.

Підготував Андрій Сава
agro.upec.ua, uk.wikipedia.org, фото – knau.kharkov.ua
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УНІВЕРСИТЕТ ХАРПЕР АДАМС, ЩО У 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НАМАГАЄТЬСЯ ЗБИРАТИ 

УРОЖАЙ, НЕ СТУПАЮЧИ НОГОЮ В ПОЛІ
Це дослідження є важливим, оскільки автоматизація буде грати ключову роль в май-

бутньому сільського господарства. Вперше у світі аграрний університет Харпер Адамс 
намагається виростити і зібрати зернові культури з гектара, не ступивши ногою в поле 
– подібні експерименти до цього ніколи не проводились на такому рівні.

Проект під назвою «Hands Free Hectare» нещодавно по-
чався за участю команди інженерів, щоб створити першу 
автономну сільгосптехніку, готову для збирання весняного 
урожаю в березні.

Кіт Франклін, один з дослідників, розповів: “Ми вважаємо, 
що зараз немає технологічного бар›єру для автоматизації 
у сфері сільського господарства. Цей проект дає нам мож-
ливість довести це і змінити поточне сприйняття роботи в 
полі. Раніше фермери мали лише деякі автоматизовані ді-
лянки сільськогосподарських систем, але ми сподіваємося 
автоматизувати все разом, щоб створити одну цілу систему, 
яка дозволить нам обробляти ділянки зернових культур від 
посіву до збору врожаю, без необхідності йти в поле. Ми 
впевнені, що будемо успішно впроваджувати сучасні техно-
логії з відкритим вихідним кодом, але, очевидно, в цьому є 
елемент ризику. 

Ми будемо використовувати дрібносерійне обладнання, 
яке вже є на ринку, і адаптувати його в інженерних лабора-
торіях університету до самостійної роботи. Весняний уро-
жай будемо збирати в березні – з віддаленою агрономією і 
автономним застосуванням необхідних ресурсів.

Ми в даний час знаходимося на стадії, коли сільгоспма-
шини мають неприйнятні розміри. Протягом багатьох років 
сільськогосподарське обладнання досі отримує великі зрос-
таючі темпи розвитку. 

Але з цими великими машинами ми бачимо ряд проблем, 
у тому числі зниження стану ґрунту через його ущільнення, 
яке перешкоджає нормальному росту рослин». 

Автоматизація сприятиме встановленню стійкої системи 
роботи, де трохи менше, легше машини входитимуть в поле, 

зводячи до мінімуму рівень ущільнення. Ці невеликі авто-
номні машини, в свою чергу, полегшать високий дозвіл для 
точного землеробства, де різні ділянки поля, і, можливо, 
навіть окремі рослини можна розглядати окремо, оптимізу-
ючи роботу з ними.

«Це не для переміщення людей з робочих місць, – каже 
Кіт Франклін. – Це для того, щоб змінити характер роботи. 
Водій трактора не буде фізично рухати його в полі. Замість 
цього менеджери і сільськогосподарські аналітики ретель-
но стежитимуть за сільськогосподарськими роботами і за 
розвитком  культур».

Фінансування проекту в даний час здійснюється через 
Innovate Великобританія. Цей конкурс надає фінансування 
для проектів, спрямованих на поліпшення продуктивності 
агропродовольчих систем з використанням супутникових 
технологій.

Джерело: 14.10.2016 Farming.uk magazine 





м. Рівне, вул. Костромська 25 г
+380661905992; +380673648881
info@rivneagrotechnika.com.ua
www.rivneagrotechnika.com.ua

ПРОДАЖ І СЕРВІС 
ВЖИВАНОЇ 

ТА НОВОЇ ТЕХНІКИ З 
ЄВРОПИ І США

MATADOR (JIANGSU) MACHINERY 
ENGINEERING CO., LTD

ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ 
КОМБІКОРМІВ ТА 

ГРАНУЛЮВАННЯ БІОМАСИ

Проектування - шефмонтаж - сервісне обслуговування
Замовник отримує можливість замовляти безпосередньо від виробника 
як поодинокі вироби, так і комплексні рішення «під ключ».
Для більшості проектів підприємство пропонує кілька варіантів вирішен-
ня, включаючи економічні.

Якість продукції відповідає вимогам ISO 9001
e-mail: granuljator@gmail.com

тел. : +38068 036 61 16
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Історично так склалося, що Кіровоградщина була і є одним із провідних центрів 
сільськогосподарського машинобудування в Україні. У всіх на слуху потужні 
підприємства «Червона зірка», «Гідросила». Та не менш вагомий внесок у розвиток 
галузі роблять невеликі, однак успішні заводи. Одним із таких незамінних, усім 
фахівцям відомим виробником є ТОВ «Профі Стан».

Його створення було вимогою часу. У 2000-ні роки економіка 
України була на підйомі, а сільське господарство вперше вийшло 
на панівні висоти як галузь економіки. З’являлися перші потужні 
підприємства агарного сектору, фермери набрали силу. Україна 
заявила на весь світ про себе як потужна аграрна держава. Селу 
потрібна була нова техніка. І новий завод у Кіровограді взявся за-
довольнити попит на якісні та сучасні агрегати і обладнання. 

Досвід для такої роботи у працівників був з самого початку. 
«Профі Стан» почав працювати на базі двох колишніх цехів 
«Червоної зірки» – ремонтного та цеху нестандартного об-
ладнання. Там було чимало унікального обладнання – більше 
ста одиниць станків та пристосувань. Воно було приведено до 
ладу, закуплені нові сучасні станки.

На ТОВ «Профі Стан» від самого початку пішли більш склад-
ним, затратним, однак, як показав час, вірним шляхом. Ство-
рили власне конструкторсько-технологічне бюро, і почали 
розробляти обладнання власних конструкцій.

Спеціалісти заводу ретельно вивчили реальний попит 
аграріїв – що найбільше потрібно зараз у полі, чого вимагає 
українське село. Дійшли до висновку, що не вистачає засобів 
для транспортування усього спектру навісної сільгосптехніки. І 
«Профі Стан» впевнено взявся вдовольнити цей попит. 

Почали виробляти якісні та недорогі причепи для транспор-
тування жаток, весь час удосконалюючи конструкцію. А вже не-
вдовзі опанували весь спектр подібної техніки. Сьогодні «Про-
фі Стан» може виготовити у найкоротший термін обладнання 
транспортування будь-якої сільськогосподарської техніки. З 
найскладнішими випадками нестандарту аграрії усієї України 
звертаються саме на завод у Кропивницькому (Кіровограді), 
бо знають – фахівці вирішать проблему швидко, зроблять те, 
що потрібно. Обмежень для заводу немає. Можна замовити 
будь-яке обладнання. Спеціалісти спроектують, виготовлять, 
доставлять, налагодять. 

Асортимент обладнання, яке виробляє «Профі Стан», постій-
но оновлюється. Завод почав випуск зернокидачів, бортових 
навантажувачів, дробарок гілок та багато чого іншого. І щоразу 
висока якість роботи приваблювала фахівців аграрного сек-
тору, які ведуть бізнес вдумливо та з економією. Якість висока 
– ціна помірна.

Можливості колективу заводу цим не обмежуються. У Кіро-
воградській області «Профі Стан» є найвідомішим виробником 
нестандартного обладнання та конструкцій будь-якої складності. 

Наприклад, нещодавно в обласному центрі запрацював 
новий ливарний завод «Металіт». Чи не половину всього об-
ладнання для нього було зроблено у цехах ТОВ «Профі Стан». 
Кілька підприємств, що входять до відомого холдингу «Креа-
тив», чи не на дві третини обладнані силами та стараннями до-
свідчених працівників ТОВ «Профі Стан». Це – силосні споруди, 
обладнання для навантаження – розвантаження продукції та 
багато іншого. Все нестандартне облаштування цехів «Червоної 
зірки» зроблено заводом. 

Елеватори, цехи виробництв, будь-які нестандартні споруди 
в усій області – чого тільки не доводилося робити фахівцям ТОВ 
«Профі Стан»! Як кажуть на підприємстві, обмежень в них немає. 

У виробника є всі можливості для виконання складних та 
надскладних завдань. І найважливіше – це люди (персонал). 
Більше ста кваліфікованих кадрів: конструкторів, технологів, 
працівників за станками, зварників та інших спеціалістів здат-
ні виконати завдання будь-якої складності. 

Недаремно, коли інші підприємства завозять в Україну об-
ладнання іноземного виробництва, для його монтажу запро-
шують фахівців ТОВ «Профі Стан». Адже знають рівень квалі-
фікації робітників. Спеціалісти заводу монтували обладнання 
італійської фірми «Fomet», австрійської «DISA», німецької «Otto 
Junker». Коли такі потужні виробники постачають своє об-
ладнання, вони присилають своїх фахівців на пуск та наладку. 
Представники усіх цих поважних світових виробників були 
дуже задоволені роботою персоналу ТОВ «Профі Стан». 

В Україні мало є областей, у яких би не працював «Профі 
Стан» як розробник та виробник специфічного нестандартного 
обладнання і сільскогосподарської техніки. Недаремно офіцій-
ними дилерами заводу є відомі та авторитетні компанії: «Агро-
ресурс», «Ландтех», «Техноторг», «Титан Машинері» та інші.

Продукція заводу розходиться по всіх областях нашої дер-
жави та кількох інших країнах. Донедавна це були країни СНД. 
А зараз «Профі Стан» починає працювати і на ринку Євросоюзу! 
Майже 2 роки підприємство працює з партнерами з Молдови. 
Нині у роботі замовлення для Румунії. 

Підприємство сертифіковане за міжнародним стандартом 
ISO 9000, що дозволяє працювати з гарантією високої якості 
роботи.

Олександр Гержов, директор заводу, каже, що ТОВ «Профі 
Стан» може взятися майже за будь-яку роботу. «Нам вдалося 
зібрати потужну команду фахівців на нашому підприємстві, – 
каже директор. – Скоро заводу виповниться 10 років від дня за-
снування. За ці роки ми більше ніж 
в десять разів збільшили обсяг 
виробництва сільгосптехніки та 
нестандартного обладнання. І 
ми пишаємось кожним прожитим 
підприємством днем, кожним ви-
готовленим нами агрегатом чи 
конструкцією».

Генадій Рибченков 

10 РОКІВ УСПІХУ НА РИНКУ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ



ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A

Технічні характеристики:
• тип: самопересувний, електрич-
ний;
• продуктивність максимальна:  
70-90 т/год;
• висота подачі зерна: не менше 4
метрів;
• потужність: 9,1 кВт;

• габаритні розміри в робочому по-
ложенні без повороту тріммера: 
довжина – 6650 мм; ширина – 4150 
мм; висота – 3920 мм;
• вага:1200-1250 кг.

ТРЕЙЛЕРИ (ВІЗКИ) 

ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-11

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖНИВАРОК 
ДЛЯ ЗЕРНОВИХ, КУКУРУДЗИ, 
СОНЯШНИКУ 7-12 м ДО 
КОМБАЙНІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА 
ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

м. Кропивницький, вул. Київська 2-Б, 
+380 (95) 235-95-01, Директор 
+380 (522) 39-53-75, Продажі, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net
www.profistan.com.ua
www.profistan.all.biz

ЗАВАНТАЖУВАЧ БОРТОВИЙ ЗС-30М
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА В СІВАЛКИ
Основні характеристики:
• продуктивність: 
12-25 т/год (залежить від частоти обертів дви-
гуна автомобіля);
• тип: монтується до автомобіля;

• максимальна висота вивантаження: 4,33 м;
• максимальна дальність вивантаження: 2,79 м;
• вага: 225 кг.

БОРОНА ПРУЖИННА БП-7
Технічні характеристики:
• робоча ширина захвату - 7 м;
• потужність, необхідна для агрегатування з 

трактором - від 80 к.с.;
• робоча швидкість - до 15 км/год.

БОРОНА ГОЛКОВА РОТАЦІЙНА БИР-1
Технічні характеристики: 
• робоча швидкість руху - 15-20 км/год;
• робоча ширина захвату - 7 м;
• продуктивність - до 150 га за зміну;

• вага - 960 кг;
• для обслуговування потрібен 1 тракторист.

ДРОБАРКА ГІЛОК ДВ-120

Дробарка гілок ДВ-120 призначена для по-
дрібнення відходів деревообробки: обапіл, 
верхівки і гілок дерев діаметром до 120 мм у 
технологічну і паливну тріску, що використо-
вується як альтернативне паливо. Дробарка 
комплектується для роботи як від ВВП тракто-
ра, так і від електродвигуна.

Основні характеристики:
• максимальний діаметр гілок: 120 мм;
• швидкість подрібнення: 20 пог. м/хв;
• розмір вікна для завантаження: 580х580 мм;
• габаритні розміри: довжина – 2000 мм; ши-
рина – 1300 мм; висота – 1000 мм;
• вага: 380-430 кг.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СІВАЛОК 
GASPARDO SP8, МТ8, SFOGGIA SIGMA 5, KUHN PLANTER 3M
Призначене для переобладнання сівалки з навісної у напів-причіпну, для транспор-
тування її між полями та посіву тракторами МТЗ. Для транспортування сівалок, що 
працюють як за класичною, так і за No-till технологією.

Технічні характеристики:
• тип візка - 2-3 осьовий, причіпний, 4-8 
коліс;
• вантажопідйомність - 2800-5200 кг;
• максимальна швидкість - 20 км/год;

• габаритні розміри, не більше: 
довжина - 9,75 - 12,75 м, ширина - 2,1 м, 
висота - 1 м;
• вага: 850 - до 1000 кг.
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LEMKEN НА ДНІ ПОЛЯ У 
АГРАРНОМУ ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ 
ТА НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 

У вересні цього року на полі УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого у 
селищі Дослідницьке Васильківського району Київської області 
відбувся перший День поля Аграрного демонстраційного та 
навчального центру (АДНЦ). У попередньому форматі цей про-
ект добре відомий під назвою НімАЦ. Захід відвідали близько 
тисячі зацікавлених гостей. Найбільш зацікавленими гостями 
Дня поля були виробничники аграрної галузі, науковці, викла-
дачі та студенти аграрних закладів освіти.

До складу АДНЦ входить 17 компаній, кожна з яких до-
бре відома у своєму сегменті продукції. Серед учасників Дня 
поля, які демонстрували свою техніку, була німецька компанія 
LEMKEN – провідний світовий виробник ґрунтообробної та по-
сівної техніки, а також машин для хімічного захисту польових 
культур штангових обприскувачів. LEMKEN є одним з органі-
заторів АДНЦ, постійно надає центру необхідну підтримку та 
консультації, а також є незмінним учасником всіх заходів, які 
проводяться під егідою АДНЦ. На майданчику гості побачили 
повний спектр техніки LEMKEN, а на демонстраційних полях всі 
небайдужі спостерігали за роботою короткої дискової борони 
Heliodor 9, важкої дискової борони Rubin 12, оборотного плуга 
Diamant 11, культиваторів Kristall 9, Karat 9 та причіпного штан-
гового обприскувача Primus 35. Далі – більш детально про ці 
агрегати.

HELIODOR 9
Однією з оновлених машин, які демонструвала на Дні поля 

компанія LEMKEN, була коротка дискова борона Heliodor 9, 
укомплектована дисками діаметром 510 мм, що на 45 мм біль-
ше, ніж на попередній моделі. Завдяки цьому подовжився ре-
сурс агрегату, а глибина обробітку збільшилась до 14 см.

Модельний ряд коротких дискових борін Heliodor 9 включає 
велику гамму навісних та напівнавісних агрегатів з шириною 
захвату від 3 до 16 метрів, і таким чином пропонує ці агрегати 
для різних обсягів робіт та для різних за розміром полів госпо-
дарств.

Диски коротких дискових борін Heliodor 9 закріплені на 
шарикопідшипниках, які не потребують обслуговування. Вони 
приймають на себе не лише осьові, але і радіальні навантажен-
ня напівсферичних дисків. Надійне лабіринтне ущільнення не 
дозволяє пилу та бруду потрапити до підшипників. Спеціальна 
форма корпусу підшипника служить надійним захистом опори 
диску.

Новинкою є гідравлічне регулювання глибини обробітку 
для навісних та напівнавісних модифікацій, яке пропонують у 
якості опції. У разі використання борони для передпосівного 
обробітку, глибину ходу дисків, які працюють колією трактора, 
можна регулювати окремо за допомогою перфорованої куліси. 
Відтак у зоні колії вдається досягти оптимального вирівнюван-
ня. Залежно від ширини шин трактора у кожному ряду можна 
змінювати глибину обробітку – 4, 6 або 8 дисків.

Крім технічних новинок, асортимент коротких дискових бо-
рін Heliodor доповнили двома варіантами робочої ширини. У 
навісному та напівнавісному виконаннях Heliodor 9 доступний 
з шириною захвату 4,50 та 7,0 м. До того ж компанія Lemken 
пропонує коротку дискову борону Heliodor 9 у агрегаті з сис-
темним носієм Gigant 12 S. У результаті діапазон робочої шири-
ни досягне 16 м, а продуктивність такого агрегату становитиме 
до 25 га/год. Такі агрегати надзвичайно ефективні в умовах 
великих господарств.

RUBIN 12
Модернізована коротка важка дискова борона Rubin 12, яка 

викликала захоплення гостей Дня поля, має робочу ширину 7 
метрів, і відмінно працює на полях, де потрібно обробити рос-
линні рештки у великій кількості. Така успішна робота цього 

знаряддя стала можливою завдяки двом рядам напівсферич-
них вирізних дисків діаметром 736 мм. Відмінній роботі Rubin 
12 сприяють симетричне розміщення дисків у кожному ряду, а 
також те, що диски встановлені під кутом 20° до поверхні ґрун-
ту та під кутом 16° до напрямку руху. Завдяки цьому поверхня 
поля залишається рівномірно обробленою, починаючи з гли-
бини обробітку 7см.

Стійки дисків мають оригінальну вигнуту та закручену фор-
му, аби створити максимум вільного простору між дисками, і 
таким чином запобігти забиванню рослинними рештками. Мо-
дуль гідравлічного регулювання глибини дає змогу налашто-
вувати плавне регулювання з місця оператора. Прикочувальні 
котки на маятниковій підвісці забезпечують відмінне копіюван-
ня рельєфу грунту по всій ширині захвату.

Відбійна штригельна борона, яка встановлена за першим 
рядом дисків забезпечує інтенсивне перемішування, тоді як 
вирівнювальна штригельна борона за другим рядом дисків рів-
номірно розподіляє грунт і вирівнює поверхню поля. Для обох 
штригельних борін передбачено централізоване налаштуван-
ня глибини з автоматичною фіксацією.

DIAMANT 11
Відмінну якість оранки демонстрував оборотний плуг 

Diamant 11, який виготовляється максимально з 9-ма корпу-
сами. У стандартній комплектації ці плуги оснащуються корпу-
сами Дюрамакс. Конструкція корпусів не лише дає змогу ви-
користовувати більш зносостійкі деталі, але і відчутно зменшує 
навантаження на частини корпуса, що знижує ризик відмови.

Виготовлені з особливо загартованих сталей без отворів та 
перфорацій, відвали та смуги відвалів гарантують відсутність 
розтріскувань по отворах, високу стійкість до спрацювання 
і особливо тривалий термін експлуатації. Так як вони не за-
кріплені болтами, а просто навішені на кронштейни, їх можна 
швидко замінюються.

Плуги Diamant 11 оснащені лемешами, які виготовлені з по-
кращеної сталі, що має підвищений вміст вуглецю. А завдяки 
унікальній термообробці передня поверхня стає виключно 
твердою, а задня залишається менш твердою. Це сприяє рівно-
мірному спрацюванню робочих поверхонь, що дає можливість 
значно збільшити термін їх використання.

На плугах Diamant 11 може встановлюватися автоматична 
система захисту Гідроматік, завдяки якій відхилені корпуси 
плуга завжди точно повертаються в робоче положення, навіть 
в важких умовах. Діапазон спрацьовування системи захисту 
становить 38 см вгору та 20 см в бік.

Diamant 11 може додатково оснащуватись підсилювачем 
тяги, який забезпечує перенесення ваги з плуга та передньої 
вісі трактора на задню вісь трактора, та тим самим запобігає 
надмірному буксуванню коліс трактора. Це створює найкращі 
передумови для раціонального використання потужності трак-
тора та економії палива.

KRISTALL 9
Культиватор Kristall 9 – це нове покоління двохрядних куль-

тиваторів LEMKEN, які забезпечують ту ж саму якість, як і бага-
торядні. Мова йде про кількість рядів розміщення стійок лап. 
Менша кількість стійок з більш ефективними лапами дає змогу 
отримати найвищу якість культивації. У свою чергу, менша кіль-
кість стійок створює менший тяговий опір культиватора, а це 
позитивно вплине на витрату палива.

Дивлячись на Kristall 9, відразу ж у поле зору потрапляють 
інноваційні, оригінальні, розроблені конструкторами LEMKEN 
крильчасті лапи ТріМікс з зігнутими направляючими частинами 
шириною 47 см, які працюють з перекриттям та дають відмін-
ний результат. Зігнуті крила, закріплені на кінцях стрілчастих 
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Великий бункер для насіння і добрив (5000 л) для високої продуктив-
ності
Добрива оптимально закладаються поблизу кореня рослини
Об´ємний колісний легкохідний коток для одночасного ущільнення та 
безпечного транспортування
Надійний дводисковий сошник OptiDisc, який не потребує обслуго-
вування, з навантаженням до 70 кг для точного відкладення насіння

Посівні комбінації Compact-Solitair HD використовуються як для 
традиційного посіву так і для мульчованого. Вони дають можли-
вість продуктивно вести посів та одночасно вносити добрива. 
Вирізні диски короткої дискової борони Геліодор оптимально 
готують посівне ложе. Зверніть увагу на наступні аргументи:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ  

ТОЧНІСТЬ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ЗУСТРІЧАЙТЕ КОМПАКТ-СОЛІТЕР

З МІЖРЯДДЯМ 125 мм

НА ВИСТАВЦІ ІНТЕРАГРО-2016

лап, створюють інтенсивне перемішування ґрунту. На лапах 
першого ряду зігнуті крила розміщені на краях стрілчастих лап, 
а на лапах другому ряду вони дещо зміщені всередину. Така 
особлива форма, дизайн і розміщення робочих органів на кож-
ній із тринадцяти стійок (6 метровий агрегат) дозволяє Kristall 9 
досягти такої високої якості перемішування грунту, яку забез-
печують аналогічні агрегати зі значно більшою кількістю стійок 
лап. Це перевірено і підтверджено багатьма польовими дослі-
дами при роботі на глибині до 15 см. Грунт та рослинні рештки 
інтенсивно перемішуються по всій ширині захвату і глибині об-
робітку та рівномірно розподіляються у оброблюваному шарі.

Маючи лише два ряди стійок лап, Kristall 9 суттєво коротший 
та компактніший, ніж багаторядні культиватори. Це створює 
менший момент при підйомі культиватора в кінці загінки, або 
при його переведенні у транспортне положення. Тому агрегат 
більшої ширини захвату може агрегатуватися та транспортува-
тися меншими тракторами. Трактора з потужністю двигуна 100 
к.с. достатньо для роботи з культиватором Kristall 9 шириною 
3,0 м. Трьохточкова система навішування на трактор можлива 
при робочій ширині захвату до шести метрів.

У культиваторів Kristall 9 ряди стійок лап і конічні вирівнюючі 
диски розміщені таким чином, що грунт рівномірно розподіля-
ється перед наступним рядом робочих органів, зменшуючи до 
мінімуму ризик забивання робочих органів.

Важливою перевагою культиватора Kristall 9 є система 
швидкої заміни робочих органів, яка встановлюється опційно. 
Стрілчасті лапи та направляючі пластини можуть швидко змі-
нюватися без використання якого-небудь інструменту. Напів-
сферичні диски для вирівнювання розміщені таким чином, що 
забезпечують роботу культиватора без забивання та без так 
званого «ефекту валкування».

PRIMUS 35
Обприскувачі Primus 35 надійні, легкі, прості у використанні, 

зручні у обслуговуванні та точні у роботі. Вони виготовляються 
з об’ємом баків 2400, 3300 та 4400 л та робочою шириною за-
хвату штанг від 15 до 33 метрів. Крім основного бака на обпри-

скувачах передбачено бак для чистої води місткістю 250 л. На 
Дні поля АДНЦ демонструвався у роботі обприскувач Primus 
35 з об’ємом бака 3300 л та штангою з робочою шириною 24 м.

Гладенька внутрішня поверхня резервуару для робочого 
розчину пестицидів обприскувачів Примус без зон відкладан-
ня осаду сприяє якісному змішуванню та ефективному проми-
ванню після завершення хімічного догляду. Якісне змішування 
є гарантією постійної концентрації робочого розчину. Варто 
відзначити, що навіть при відключенні подачі робочого розчи-
ну до розпилювачів робочий розчин може за бажанням продо-
вжувати перемішуватись.

Пульт керування обприскувачів працює як для закачування 
чистої води, так і для подачі робочої рідини у нагнітальну магі-
страль. Обидва фільтри у системі є універсальними – вони за-
стосовуються як для всмоктування, так і для нагнітання.

На обприскувачах Primus 35 встановлені штанги, які виготов-
лені з жорсткого Z-подібного профілю. Штанги обладнані елек-
тронним пристроєм, який дає змогу дотримуватись стабільної 
висоти ходу штанги та розташування розпилювачів навіть при 
роботі на схилах.

На різних моделях обприскувачів встановлені мембранно-
поршневі насоси різної продуктивності – 250 л/хв, або два на-
соси по 250 л/хв., привід яких здійснюється від ВВП трактора. 
Такої продуктивності цілком достатньо для підтримання по-
трібного тиску у нагнітальній комунікації, а також для роботи 
всього допоміжного обладнання обприскувачів.

З метою збільшення довговічності та надійності роботи, 
колінчастий вал та шатуни насосів працюють у масляній ванні. 
Завдяки застосуванню корозійностійких матеріалів мембрани 
можуть тривалий час працювати у агресивному середовищі, 
яким є робочі розчини пестицидів та рідкі мінеральні добрива.

Додаткового комфорту можна досягти завдяки застосуван-
ню ходової системи з пневматичною ресорою та гальмами, які 
залежать від навантаження. В залежності від ступеню заповне-
ння бака тиск у пружному елементі узгоджується з вагою об-
прискувача. Одночасно з цим узгоджується гальмівне зусилля 
за допомогою тиску в резервуарах пружних елементів.
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ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» - ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР 
СВІТОВОГО ВИРОБНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ТЕХНІКИ КОМПАНІЇ AKPIL НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ТзОВ «Максимум-Агро», яка є одною із провід-
них на ринку сільськогосподарської техніки в Україні, 
нещодавно  почала співпрацю ще з однією відомою 
польською компанією «URSUS».

Компанія спеціалізується на продажі тракторів 
потужністю від 50 до 150 к.с. і сільськогосподарських 
машин. Пропонуючи свої продукти, Ursus в першу чер-
гу орієнтується на якість і сучасний дизайн. Основною 
ідеєю компанії є виробництво різних машин і облад-
нання, які відповідають європейській якості і мають 
хорошу ціну. URSUS SA, задовольняє потреби всіх 
поколінь фермерів, поєднуючи в собі багаті традиції з 
сучасністю і високу якість.

ТзОВ «Максимум-Агро» займається продажем 
і постачанням техніки для всіх процесів сільського 
господарства: для обробітку ґрунту, для посіву, для 
підживлення ґрунту, для захисту, для сінозаготівлі, 
для картоплярства. У нас Ви можете купити саму різну 
техніку як нову, так і бувшу у використанні. Поставляє-
мо техніку з Європи та Америки!

А також запасні частини:
До мостів CARRARO и DANA Spicer;
Усилені робочі органи (LEMKEN, UNIA, HORSCH …)
Для зручності роботи з нашими партнерами ми 

співпрацюємо з різними фінансовими установами та 
забезпечуємо придбання техніки нашими покупцями 
за найвигіднішими умовами.

Надійні партнери – гарантія ефективного розвитку 
компанії у майбутньому. Ми високо цінуємо співпрацю 
і докладаємо максимальних зусиль, щоб зробити її 
більш приємною та взаємовигідною.



НЕ ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ!!!
Доброго дня всем, кто читает эту статью! 
Очень непросто вести бизнес в нашей стране, осо-

бенно сейчас, когда экономика то ли полуживая, то ли 
новорожденная, в общем, слабая, когда почти нулевая 
покупательная способность населения, когда очень 
острый дефицит кадров при, что удивительно, огром-
ной безработице. Обидно, что те кадры, которые как-то 
отвечают Вашим требованиям профессионализма и 
имеют доступ к материальным ресурсам, не всегда вы-
зывают доверие. Бесконтрольность развращает.

Речь идёт о внутреннем воровстве топлива водите-
лями. Руководители предприятий думают, что победить 
это невозможно. Напомню, что сегодня затраты топлива 
составляют до 70% в себестоимости грузоперевозок, 
а из нашего опыта можем утверждать, что приписки 
расхода составляют 15-20%. Стоит ли игра свеч? Думаю, 
«ДА»!

Вопрос следующий – как организовать эту систему 
контроля? Вот здесь очень важный момент для внима-
тельного читателя. Будем объективны, но решение за 
вами. Существуют две принципиально разные концеп-
ции по контролю расхода топлива.  Первая – установка 
проточного расходомера, который фиксирует фактиче-
ский расход, попавший в камеру сгорания. Именно этот 
объём принимается к списанию. Вторая – установка 
датчика уровня топлива в баке и по уменьшению объё-
ма топлива в баке считается расход топлива, попавший 
в камеру сгорания для списания.  

В чём разница? В первом случае в топливную систе-
му врезается проточный расходомер с погрешностью 
не более 1%. При правильном монтаже все мифы о его 
засорении или зимних отказах не имеют ничего общего 
с действительностью. Гарантия на всю систему контроля 
расхода топлива 2 года. Есть следующие модели рас-
ходомеров: а) автономный, работающий по принципу 
домашнего водомера, с механическим накопительным 
счётным регистратором, б) импульсный, который выдаёт 
сигнал для удалённого мониторинга через GPRS трекер (в 
этом случае появляется возможность удалённо, не выходя 
из офиса мониторить все данные по перемещению, т.е. 
маршрут, скорость, пробег, расход топлива ), в) совмещён-
ный, имеющий механический регистратор с дополнитель-
ным импульсным сигналом. Разница в цене и в функци-
ональных возможностях. Понятно, что голый счётчик не 
решит проблему и для его монтажа нужно много допол-
нительного оборудования для надёжной и многолетней 
работы. Комплектация зависит от мощности автомобиля 
и топливной схемы. Преимущество в этом принципе учёта 
– это гарантированная защита от манипуляций водителя и 
точность измерений, естественно, при условии целостно-
сти пломб на топливных соединениях.

Во втором случае в бак врезается ДУТ (датчик уров-
ня топлива), принцип действия которого  основан на 

измерении емкости конденсатора, которая меняется 
в зависимости от глубины погружения в топливо. 
Электронная плата преобразует это значение в соот-
ветствующий цифровой сигнал, который передаётся 
в GPRS трекер. Нужно отметить, что ДУТ калибруется 
под определённую плотность топлива. Температурные 
расширения более менее научились корректировать, 
но с плотностью беда. На разных заправках плотность 
разная, химический состав разный, наличие конденсата 
в баке, всё это сразу даёт более 5% погрешности, но са-
мое печальное другое. Во время движения уровень то-
плива в баке болтается как в 10 бальный шторм. Чтобы 
программа не фиксировала ложные сливы использует-
ся программный фильтр на скачки топлива не более 10 
литров. Водилы это просекли и время от времени оста-
навливаясь по ходу маршрута спокойно сливают соляру 
из бака, одновременно взбалтывая её какой-то палкой 
с заведённым двигателем.  Некоторые просто делают 
врезку в обратку и на ходу сливают топливо . Очень 
часто водители, которых обоснованно подозревают в 
воровстве, просят автовладельца поставить ДУТ в бак. 
Тем самым они надеются узаконить воровство. Всё это 
лирика из реальных жизненных ситуаций. Также часто 
после наших установок водители сразу увольняются, 
осознавая что «левак» закончен.

Не буду скрывать, мы рекомендуем первый вариант, 
он более точный, надёжный и защищённый от ванда-
лизма. Между фирмами, представляющими то или иное 
направление, существует давнее противостояние и 
сейчас очень много клиентов, сначала столкнувшись 
ДУТами, поняли их недостатки. В идеале использование 
обоих систем одновременно, так как наличие ДУТа точ-
но может указать место заправки в бак. Бывали случаи, 
когда водители покупали чеки брендовых заправок по 
одной цене, а заливали всякий шмурдяк по дешёвке.

При использовании автомобиля за границей есть 
возможность  использовать недорогой GPRS пакет ро-
уминга. При этом осуществляется постоянный доступ к 
отчетам и маршруту движения транспорта. 

Имея многолетний опыт установки проточных рас-
ходомеров топлива и GPS мониторинга на все виды 
транспорта, «Югспецприбор» берет на себя сервисное 
обслуживание установленных систем и гарантирует их 
безопасность для автомобиля. На работу всего нашего 
оборудования распространяется двухлетняя гарантия. 
По желанию и заявке клиента возможна тестовая уста-
новка с оплатой только монтажа на 30 дней. 

Детальную информацию смотрите на сайте
www.uspi.com.ua, или обращайтесь по телефонам 
(055) 235 55 54 – тел/факс,
(050) 698 08 87, (050) 494 00 25, 
(097) 366 69 90, (067) 552 42 52.
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БАВАРСЬКА ПОТУЖНІСТЬ ВІД 
ROPA

Баварська компанія ROPA (Німеччина) готується до 
запуску нової моделі бурякозбиральних комбайнів, яка за 
оцінками експертів стане найкращим комбайном за по-
тужністю. Він отримає назву Tiger 6. На комбайн встанов-
лений шестициліндровий двигун компанії Volvo обсягом 
16,12 літрів з максимальною потужністю 768 л.с. (на 140 
к.с. більше, ніж 626-сильний мотор Mercedes Benz, вста-
новлений на попередню модель Tiger 5). Технічні іннова-
ції розробки дозволяють працювати без використання 
AdBlue, селективної каталітичної редукції або системи 
рециркуляції відпрацьованих газів. Додаткова потужність 
забезпечує більшу продуктивність, особливо при роботі 
на схилах, і в поєднанні з більш потужним механізмом 
розвантаження бункера дозволяє скоротити час заванта-
ження причепа находу. Офіційний початок виробництва 
комбайна Tiger 6 запланований на 2017 рік. В Європі 
комбайн буде представлений на виставці Beet Europe, яка 
пройде в кінці жовтня у Франції. У дії Tiger 6 можна буде 
побачити в листопаді на майданчику головного офісу ком-
панії в місті Зіттельсдорф (Sittelsdorf), Німеччина.

http://www.agrarheute.com
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CLASS ВІДКРИВАЄ СВОЇ 
РОЗРОБКИ ШИРОКОМУ ЗАГАЛУ

Однієї із стратегій компанії Claas в області точного зем-
леробства є тісна співпраця різних виробників для поширен-
ня повної інформації про технології і забезпечення доступу 
до них за допомогою ІТ. Так, в листопаді запрацює безко-
штовний додаток системи Claas Telematics на базі мобільних 
пристроїв з операційними системами Android і iOS. Він буде 
підтримувати роботу з пристроями на базі iBeacons. Ці недо-
рогі і доступні пристрої дозволяють передавати унікальний 
ідентифікатор. Для цього необхідно встановити iBeacon на 
робоче обладнання сільськогосподарської техніки, налашту-
вати підключення до додатку і відповідні робочі параметри. 
Після підключення всі дані про роботу устаткування будуть 
автоматично пересилатися з пристрою на монітор в кабіні 
оператора і вноситися в систему Telematics. Компанія також 
пропонує мобільну станцію RTK Field Base, яка дозволяє 
вільно отримувати і коригувати RTK-сигнал. Вона працює 
практично з будь-якими GPS-приймачами і дозволяє вести 
кілька машин одночасно. Підтримка GLONASS забезпечила 
високу точність передачі, яка тепер не перевищує 2-3 см з 
часом конвергенцією близько 3 хвилин.

http://agroinfo.com
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«БИТВА ТИТАНІВ»:
НАЙСУЧАСНІША СІЛЬГОСПТЕХНІКА НА ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАННЯХ
22-23 вересня 2016 року в селі Степове Тетіївського району Київської області на землях групи 

компаній «ТАК» відбулася «Битва титанів» – унікальна виставка сільськогосподарської техніки про-
відних закордонних та вітчизняних виробників. Агроконсалтингова компанія DYKUN уже вчетверте 
організувала для аграріїв демонстрацію нових технічних досягнень для підвищення рентабельності 
виробництва. 

Головною подією «Битви титанів» стали масштабні 
польові випробування презентованої техніки. На п’яти 
демонстраційних зонах одночасно проводилися презен-
тації плугів та глибокорозпушувачів, сівалок, обприску-
вачів та розкидачів, борін та культиваторів, комбайнів, 
жаток, бункерів та зерновозів. Кожен гість виставки 
мав змогу відвідати ту демонстраційну зону, де пред-
ставлена техніка, яка його цікавить Усього було пред-
ставлено більше сотні одиниць техніки в дії. Програма 
«битви» фактично включала показ повного комплексу 
осінньо-польових робіт.

У роботі виставки брали участь представники посоль-
ства Великобританії. Вони демонстрували національний 
британський стенд, де учасники мали змогу ознайо-
митися з сільськогосподарською технікою, засобами 
захисту рослин, добривами тощо.

У цьогорічній «Битві титанів» вперше брав участь 
державний концерн «УкрОборонПром», який демон-
стрував найсучасніші безпілотні авіаційні системи ві-
тчизняного виробництва, що застосовуються в сільгосп-
виробництві.

Спілкуюся з учасниками «Битви Титанів».
Голуб Руслан Тарасович, за-

сновник групи компаній «ТАК»:
«Третій рік група компаній 

«ТАК» є партнером «Битви 
Титанів», тому що я вболіваю за 
Україну і щиро хочу, щоб зростала 
культура агровиробництва і наші 
аграрії збільшували врожаї. Це не 
просто демонстрація та продаж 
техніки, це – продаж технологій. 
Кожен аграрій на цій виставці 
може порівняти техніку різних 

виробників у практичній роботі на полі і вибрати кращу 
за ціною та якістю. Скажімо, тут представлені плуги від 
10 виробників. Отож, це унікальна можливість вибору. 
Важливим також є спілкування з колегами з різних 
регіонів. А ще масштабність ринку агротехніки надихає 
розвиватися та йти вперед».

Вотяков Сергій Олексан-
дрович, менеджер регіональ-
ного розвитку компанії «КУН-
Україна»:

«Наша компанія є генеральним 
партнером «Битви Титанів». Це 
дуже гарно спланований захід, де 
скомбіновано стаціонарний показ 
та роботу в полі, а також унікальна 
можливість порівняти нашу техніку 
з конкуруючими компаніями. Сьо-
годні ми представили 10 одиниць 

техніки, серед якої ґрунтообробна, зернові та пропашні 
сівалки, причепні та самохідні обприскувачі. Компа-
нія «КУН-Україна» презентувала на цій виставці нову 
техніку: посівний комплекс – «ESPRO 6000 R», сівалку 
точного висіву «PLANTER 3 TRS» та широкозахватну 
механічну сівалку «PREMIA 9000 TRS». Ми сьогодні 
вивчаємо ринок і адаптуємося до потреб та можливос-
тей сільгоспвиробників: представляємо різні потужності 

техніки, враховуючи фінансові можливості українських 
аграріїв.»

Мрук Юрій Миколайович, начальник відділу про-
дажу компанії ТОВ «РОПА Україна»:

Наша компанія є офіційним дилером з продажу сіль-
госптехніки HORSCH. На «Битві Титанів» ми представи-
ли пропашну сівалку HORSCH Maestro, зернову сівалку 
HORSCH Pronto, дисколаповий культиватор HORSCH 
Tiger, та дискову борону HORSCH Joker, які достойно 
конкурують на виставці.

Музиченко Олександр Петрович, голова селян-
сько-фермерського господарства «Світоч», Черка-
щина:

«Битва Титанів» допомагає сільгоспвиробникам зорі-
єнтуватися у виборі техніки. Особливо важливо, що ми 
бачимо її в роботі і можемо порівняти один і той же вид 
техніки від різних виробників. Це дає можливість нам 
вибрати найоптимальніший варіант співвідношення ціни 
та якості. Як на мене, то така виставка з демонстрацією 
на полі ефективніша столичних показів. Нас на «битві» 
цікавлять представлені трактори та сівалки. Будемо 
думати і купувати.»

Всього протягом двох днів близько двох тисяч сіль-
госпвиробників – керівників та спеціалістів – відвідали 
«Битву титанів», яка суттєво відрізнялася від традицій-
них днів поля своєю масштабністю.

Лариса Філоненко
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LEMKEN HELIODOR 9 GIGANT 12 S/1600 – 
НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК В ОБРОБІТКУ 

ҐРУНТУ ВІД КОМПАНІЇ «АГРО-ТЕМП»
Важливим елементом у загальній системі вирощування сільсько-

господарських культур є якісне проведення агротехнічних заходів. Без 
наявності надійної техніки цього реалізувати неможливо, особливо у 
великих масштабах виробництва. Особливого значення набуває це пи-
тання в умовах постійних змін погоди та необхідності оперативного ви-
рішення технологічних завдань. Тому компанія «Агро-Темп» поставляє 
потужну широкозахватну сільскогосподарську техніку. Зокрема, впер-
ше в Україні компанія імпортувала дискову борону з робочою шириною 
агрегата 16 метрів. Її передбачено агрегатувати з тракторами потужніс-
тю понад 500 к.с., які, за висновками фахівців, практично не задіяні на-
повну на вітчизняних полях через відсутність відповідного обладнання.

Загалом у дисковій бороні 
Heliodor 9 Gigant 12 S/1600 вста-
новлено 128 сферичних дисків, що 
мають діаметр 510 мм і розташовані 
на ширині 16 метрів. Вага агрегату 
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Цей агрегат є новинкою 2015 
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KG, прем’єра якої відбулася на 
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(Німеччина). В Україні хіт сезону був 
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Нові власники – ФГ «Агрофірма 
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9 Gigant 12 S/1600. За налаштуван-
ням, запуском і роботою агрегата 
слідкували представники представ-

ники компанії-дилера та сервісного 
оператора «Агро-Темп» у регіоні. 
Присутні на заході зафіксували 
швидкість роботи дискової борони 
на полі після збирання соняшнику 
на рівні 13 км/год. В результаті рос-
линні рештки були подрібнені та 
зароблені у ґрунт на 80-90%. Більш 
детальні інформація та фото-, віде-
озвіт про роботу Heliodor 9 Gigant 
12 S/1600 представлені на сайті 
компанії «Агро-Темп».

Слід зауважити, що Heliodor 9 
Gigant 12 S/1600 працював у на-
ступних експлуатаційних умовах:
1. Фон: поле після збирання соняш-
нику, наявні нерівності рельєфу.
2. Застосовувався трактор номі-
нальною потужністю двигуна 535 
к.с.
3. Глибина обробітку становила 14 
см.
4. Робоча швидкість агрегату дорів-
нювала 13 км/год.
5. Продуктивність сягала 18,7 га/
год.
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Регіональні представництва:

Центральний
регіон:

08322, с. Проліски, Київська обл., вул. Кільцева, 4 
тел./факс: (+38 044) 537-09-72, (+38 044) 537-09-60

Західний
регіон:

29011, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, 10/1, тел./факс: (+38 0382) 72-00-62, 72-00-31
46001, м. Тернопіль,  вул. Замкова 5,  оф. 8, тел./факс: (+38 0352) 52-19-01, моб. (+38 050) 356-48-26

Східний
регіон:

28001, Кіровоградська обл. м. Олександрія, пров. Лермонтова, 1
тел./факс: (+38 05235) 4-27-57, моб.тел.: (+38 067) 231-87-79

Південний
регіон:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 13, тел / факс: (+38 0552) 35-67-40, моб. (+38 067) 328-37-27
67667, Одеська обл., Нерубайське с/с, автодорога Одеса-Київ 17 км, моб. (+38 067) 567-12-97, (067) 567-12-97

ТОВ «Приват Лізинг» — це офіційна дилерська компанія, яка пропонує сільськогосподарську техніку та-
ких світових марок, як CLAAS, KUHN, AMAZONE, GRIMME, STARA. Наша компанія надає послуги з продажу 
сільськогосподарської техніки, запасних частин та наданням гарантійного й постгарантійного сервісного 
обслуговування поставлених сільгоспмашин для своїх покупців. Також ТОВ «Приват Лізинг» нещодавно 
презентував в Україні бразильську техніку STARA, що є новим високоякісним і надійним продуктом в 
Україні. Перевагу перед конкурентами забезпечують унікальні лізингові програми з продажу техніки, 
розроблені спільно з «Приват Банком» — визнаним лідером на українському ринку банківських послуг.

Умовна вартість техніки (100%) 100 000,00
Сума авансу (20%) 20 000,00
Сума лізингу (80%) 80 000,00
Відсоткова ставка лізингу, % 16,00
Строк лізингу, років 5
Графік погашення 2 рази на рік

Дата внеску платежу Основний 
борг  % за лізинг Сума внеску, 

всього
1 01.07.2016 8 000,00 6 471,11  14 471,11
2 01.01.2017 8 000,00 5 888,00  13 888,00
3 01.07.2017 8 000,00 5 148,44 13 148,44
4 01.01.2018 8 000,00 4 579,56  12 579,56
5 01.07.2018 8 000,00 3 861,33  11 861,33
6 01.01.2019 8 000,00 3 271,11  11 271,11
7 01.07.2019 8 000,00 2 574,22  10 574,22
8 01.01.2020 8 000,00 1 962,67  9 962,67
9 01.07.2020 8 000,00 1 294,22  9 294,22

10 01.01.2021 8 000,00 654,22  8 654,22
Загальна сума 80 000,00        35704,89  115 704,89

Вартість техніки, всього: 135 704,89   

ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ:

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Дата отримання фінансування (умовно) - 01.01.2016
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1. Акція діє на техніку KUHN 2017 року виробництва.
2. Зробіть передоплату з 01.09.2016 до 30.11.2016.
3. Акція діє за умови 100% оплати техніки перед 

відвантаженням.
4. Акція не поширюється на техніку, на яку діють інші 

акційні програми (акції та програми не сумуються).

Вартість техніки
80 000 і більше Євро
60 000 – 80 000 Євро
20 000 – 60 000 Євро

        Бонус від
2 000 Євро
1 500 Євро
1 000 Євро

        Бонус від
2 000 Євро
1 500 Євро
1 000 Євро

ВЧАСНО — ВИГІДНОВЧАСНО — ВИГІДНО
Замовте нову техніку KUHN у будь-якого офіційного дистриб’ютора КУН

Зробіть мінімальну передоплату за техніку — 10%

вт: 20.30  |  ср: 6.30 
сб: 00.10  |  нд: 21.10

пн-пт: 6.10, 7.20
сб: 6.55

Офіційні дистриб’ютори компанії КУН-Україна:
«Аграрна індустріальна компанія», м. Київ, т. (050) 318 72 19
«Агроресурс», м. Кіровоград, т. (050) 457 17 38
«Волинська Фондова Компанія», м. Луцьк, т. (050) 337 73 38
«Ерідон-Тех», Київська обл., с. П. Борщагівка, т. (050) 382 11 92
«Мінетех», м. Київ, т. (050) 325 55 97
«Приват Лізинг», Київська обл., с. Проліски, т. (067) 567 12 77
«Техноторг», м. Миколаїв, т. (067) 515 61 71

www.kuhn.ua

Умови:Умови:

НОВИНКА СЕЗОНУ 2017 У СВІТІ СІВАЛОК –
УНІВЕРСАЛЬНА СІВАЛКА NC TECHNIC 8 M
ПІД ТРАКТОР МТЗ-82 ВІД КОМПАНІЇ ПРАТ «АГРІМАТКО-УКРАЇНА»

Як створити найбільш сприятливі умови для ви-
сіву насіння, забезпечити найменші втрати, друж-
ні сходи, високий відсоток  проростання і при 
цьому звести до мінімуму виробничі витрати?

Вибір правильної сівалки 
забезпечує ефективне викорис-
тання ресурсів, зниження со-
бівартості продукції і збільшення 
врожаю завдяки якісному посіву.

На перший план виходять 
такі критерії – точність і рівно-
мірність, простота регулювань, 
зручність управління та ціна.

Від компанії «Агріматко-
Україна» – НОВИНКА  сезону 

2017 – універсальна сівалка 
NC Techic 8 M, здатна працюва-
ти з трактором МТЗ-82 – спеці-
ально для ринку України!

Модель Сівалки 
NC Technic 8 M – це якість 
«Monosem» з гарантіями обслу-
говування від компанії «Агрі-
матко-Україна», буде цікава 
фермерським господарствам 
України своїми високотехноло-

гічними характеристиками і кон-
курентною ціною – еквівалентно 
16 700 євро (*без ПДВ).

Універсальна 
сівалка NC Techniс 8 M:

• Унікальний висівний апарат 
дозволяє одночасно регулювати 
вакуум та селектор насіння, щоб 
уникнути пропусків та здвоєння. 
З такими можливостями сівалка 
може використовуватися для 
посіву багатьох культур у ґрунт з 
традиційною підготовкою;

• Пристрої для внесення 
добрив Monosem дозволяють 
вносити сухі мінеральні добрива 
з великою точністю;

• Система Microsem для вне-
сень мікрогранульованих інсек-
тицидів і геліцидів забезпечує 
стабільне дозування мікрограну-
лянта, а також сумісна з більшіс-
тю продуктів, представлених на 
ринку України (опція);

• Контролер висіву (опція).
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МИШОВИДНІ ГРИЗУНИ – ПОЛЬОВІ «ВОЇНИ» ПРОТИ ВРОЖАЇВ
Серед всього розмаїття фауни гризуни займають значне місце, особливо зважаючи на їх популяцію. Загалом 

вони, як і всі решта представників тваринного світу, відіграють важливу роль у природних екосистемах. Однак 
в господарстві людини про їхню користь говорити не приходиться. Якщо ж звернути увагу на сільськогоспо-
дарську галузь, то найбільшої шкоди наносять мишоподібні гризуни. Це численна «армія», що завдає значних 
збитків аграрному виробництву та переносниками хвороб, небезпечних для людей та свійських тварин. Шкоди 
в особливо великих масштабах завдають гризуни у кліматичних зонах із підвищеною температурою повітря. 
Варто тільки згадати проблеми у різні роки в Україні (2005 р., 2011 р.), Грузії (2008 р.), Китаї (2010 р., 2015 р.), 
Австралії (2011 р.), До них належать шкідники класу ссавців з родин мишей та хом’якоподібних. У статті ми 
спробуємо вивчити «ворога» і дослідити способи боротьби із ним.

Представники виду (миші та полівки)
На території України поширено п’ять видів мишей – хатня 

(повсюдно), лісова (у лісах та лісосмугах), польова (у Поліссі, 
Лісостепу, Карпатах, у Степу – лише біля водойм), жовто-
горла (у Карпатах, Поліссі, гірських районах Криму, лісових 
масивах Лісостепу й частково лісонасадженнях Степу), миша-
крихітка (у Поліссі й Лісостепу). Це дрібні гризуни, довжина 
тіла яких не перевищує 13 см, із довгим, не менш як 2/3 
довжини тіла, хвостом і розвиненими вушними раковинами. 
Харчуються переважно насінням рослин. Значною мірою по-
шкоджують посіви зернових культур, соняшнику, конопель, 
зернобобових та багаторічних трав. Протягом року самки 
дають від 3-4 до 7 і більше приплодів по 3-8 малят у кожному. 
За сприятливих умов миші розмножуються масово. У полі 
вони риють неглибокі (30-40 см) нори, восени можуть мігрува-
ти та заселяти скирти соломи, різні будівлі, льохи, комори.

Серед полівок найбільш поширені й численні сіра (звичай-
на) та гуртова. Ареалом першої є всі природні райони країни, 
а другої – лівобережні райони Херсонської й Запорізької об-
ластей, степовий Крим та південно-західні райони Донецької 
області. Це такі самі дрібні гризуни, довжина їхнього тіла 
– 7-12 см, хвіст коротший за половину довжини тіла, вушна 
раковина коротка, майже непомітна в хутровому покриві 
голови. Полівки пошкоджують посіви зернових, багаторічних 
трав та інших культур, значної шкоди завдають сінокосам та 
пасовищам. Селяться у посівах, на вигонах, перелогових зем-
лях, городах, у молодих посадках та садах. Зимують також 
у скиртах соломи чи сіна. Розмножуються полівки протягом 

усього теплого періоду, сіра полівка в скиртах розмножується 
і взимку. Одна самка може давати до 88 особин на рік. Крім 
того, у сірої полівки малята стають статевозрілими вже через 
16-22 дні, а в гуртової – через 50-60 днів після народження.

Методи боротьби із гризунами
У роки масового розмноження гризунів, а останні можна 

такими назвати, шкода від гризунів оцінюється дуже зна-
чною. Виникає потреба обрання належних методів бороть-
би із ними. Регулюванню чисельності гризунів, в першу 
чергу, сприяють природно-кліматичні умови або природні 
фактори. Так, ранні морози та відсутність снігового покри-
ву, ожеледиці й утворення крижаної кірки на полях, різкі 
зимові відлиги з таненням снігу спричинюють загибель 
цих гризунів. Зниженню їх кількості сприяють також по-
сушливі умови весни й літа. Певну роль у цьому відіграють 
також хижі та всеїдні птахи й ссавці. Та незважаючи на ці 
обставини, щільність та шкодочинність мишей та полівок 
на сільськогосподарських угіддях залишаються досить ви-
сокими. У зв’язку із цим фахівці радять завжди планувати 
проведення захисних заходів. Загалом заходи з контролю 
щільності популяцій мишоподібних гризунів поділяють на 
профілактичні й винищувальні. Найважливішими профі-
лактичними заходами є агротехнічні: дотримання сівоз-
міни, боротьба з бур’янами на полях і в місцях резервацій 
гризунів (у лісосмугах та на узбіччях доріг і зрошувальних 
каналів), своєчасне й без втрат збирання врожаю, своєчас-
на та якісна оранка. Усе це позбавляє гризунів кормової 
бази і надійного сховища. Боротьбу з гризунами треба здій-

Таблиця. Перелік родентицидів для боротьби із гризунами, які дозволено 
використовувати в Україні

Назва Препаратна форма Хімічна група Діюча речовина
Термін 

реєстрації, до 

Багіра Родентицид бромадіолон, 0,005% 31/12/2021 

Бактеронцид 
зернова принада,
сипуча маса 

Біопрепарат, 
Родентицид 

бактерії Salmonella enteridies 
var, Issachenko, титр 
життєздатних клітин не 2,0 
млрд, в1 г,

31/12/2020 

Бродівіт р. Родентицид бродіфакум, 0,25% 31/12/2020 

Бродіфакум 
0,25% 

р. Родентицид бродіфакум, 0,25% 31/12/2020 

Бромакем ПР Родентицид бромадіолон, 0,05 г/кг (0,005%) 31/12/2022 

Ізоцин Мк м.к. Родентицид ізопропілфенацин, 3 г/л 31/12/2018 

Капкан 
зернова суміш, парафінований 
брикет, тістоподібна речовина 

Родентицид бродіфакум, 0,005% 31/12/2020 

Крисолов принада Родентицид бродіфакум, 0,005% 31/12/2020 

Рат Кіллер 
Супер 

ГП Родентицид бромадіолон, 0,005 г/кг 31/12/2022 

Ратиндан п Родентицид дифенацин, 5 г/кг 31/12/2017 

Смерть 
щурам №1 

Родентицид бродіфакум, 0,005% 31/12/2016 

Стрілець принада Родентицид фосфід цинку, 800 г/кг. 31/12/2020 

Стрілець принада Родентицид фосфід цинку, 2,5% 31/12/2020 

Фосвіт Родентицид фосфід цинку, 2,5% 31/12/2021 

Фосвіт 80% принада Родентицид фосфід цинку, 80% 31/12/2021 

Шторм 
0,005% 

воскові брикети Родентицид флокумафен, 0,005% 31/12/2019 

Щурин принада та табл. Родентицид фосфід цинку 80 % 31/12/2018 

ТВАРИННИЦТВО



снювати як у період масового розмноження, так і в період 
низької їх чисельності, коли вони живуть у місцях резерва-
цій. У степових районах України, де впроваджено безпо-
лицевий обробіток ґрунту, за наявності на полі колоній по-
лівок оранку краще провести з оборотом скиби на глибину 
25-30 см. При цьому гине близько 70-75% гризунів. Оранка 
на таку глибину сприяє руйнуванню гнізд і кормових камер 
полівок. Поряд із цим особливу увагу слід приділити посі-
вам озимої пшениці, не допускаючи заселення їх полівками 
з осені. Для цього перед сівбою озимини треба знищувати 
гризунів на попереднику й на прилеглих угіддях.

Якщо ж на одному гектарі посівів озимих зернових, багато-
річних трав та соняшнику щільність мишоподібних гризунів 
досягає 3-5 і більше колоній, то треба вжити винищувальні 
заходи, застосовуючи головним чином хімічні та біологічні 
засоби. До них відносяться препарати хімічної групи ро-
дентицидів. Повний перелік родентицидів, які дозволено 
використовувати в Україні, наведено у табл. Значну частку 
серед препаратів становлять ті, що мають діючу речовину 
бродіфакум. Він належить до антикоагулянтів крові. Препарат 
із дозою 0,05% використовують, як правило, використовують 
для знищення мишей та полівок на посівах зернових культур, 
багаторічних трав, соняшнику тощо. Так препарати розклада-

ють на полях восени – після збирання врожаю або навесні – у 
період дефіциту природної їжі для гризунів. Норми витрати 
1,5-3 кг/га (1-2 брикети в нору). Принаду відновлюють через 
кожні 5-7 днів – аж до повного знищення гризунів. До окре-
мих препаратів входять 2,5% фосфіду цинку. Такі препарати 
продають у вигляді зернової принади (по 3 г в нору з наступ-
ним притоптуванням). Проти мишоподібних гризунів можна 
використовувати й аміачну воду – 150-200 г/нору з наступним 
притоптуванням.

Головний агроном ТОВ «Агрофірма «Медобори» Підво-
лочиського району Тернопільської області Анатолій Кова-
ленко зазначив, що протягом двох років шкода від гризунів 
була середнього ступеня. Переважно масові популяції мишо-
видних гризунів з’являлися локально. У цьому році поки що 
проблем не має. Цьому сприяє належний рівень застосованих 
агротехнічних засобів. Крім цього, господарство застосовує і 
хімічні препарати. Раніше це був «Мишолов», а тепер із заре-
єстрованих і дозволених в Україні – «Крисолов».

Підготував Андрій Сава
Джерела: http://www.mnagor.com, http://www.zakarpat-ses.gov.ua,

http://vzhovkvi.com, http://agroscience.com.ua, http://agroua.net

Полівка
uk.wikipedia.org

Польова миша 
netparazitam.org
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ГОТУЙСЯ ДО СЕЗОНУ З НАМИ

Виробнича група MASCHIO GASPARDO, провідний італійський 
виробник обладнання для сільського господарства, продовжує 
збільшувати свою присутність на ринку України.
У 2016 р. наша виробнича лінійка збагатилася чималою 
кількістю нових агрегатів, що призначені для різних типів 
технології обробітку ґрунту, захисту рослин, сівби та інших 
робіт.
Для детального ознайомлення з новинками, а також з 
акційними пропозиціями від нашої дилерської мережі, 
запрошуємо Вас відвідати стенд «Маскіо-Ґаспардо Україна» на 
виставці «ІнтерАГРО 2016».
Тож чекаємо Вас у першому павільйоні виставкового центру 
«КиївЕкспоПлаза» з 8 по 11 листопада.
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