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ВІД РЕДАКЦІЇ

Поговоримо про актуальні події. Заради аналізу різноманітних 
аспектів сільськогосподарського виробництва у 2016 році, підведення 
підсумків та усвідомлення, яку колію обирати для подальшого розвитку 
– збираються круглі столи, конференції, організовуються дискусії 
на сільськогосподарських виставках. Нагадаємо, що за останній 
місяць пройшло декілька великих виставок – в кожному з регіонів 
України: «Агропорт» (схід), «EuroAgro» (захід), «АгроСфера» (південь) і, 
наймасштабніша, «ІнтерАгро» (центр). Кожна з них мала свою специфіку, 
особливості та робила акценти на колах певних інтересів. Якщо 
знайти між всіма заходами, що відбулись, точки дотику, то основними 
питаннями, які піднімались на кожному з них, будуть: 1) фінансові 
інструменти для оптимізації аграрного бізнесу та ефективного 
управління ним; 2) розвиток органічного виробництва; 3) екологічний 
моніторинг та пошук шляхів зменшення негативного впливу на 
екологію в аграрному виробництві; 4) поширення співпраці з іноземними 
компаніями, пошук інвестицій; 4) стандарти якості, шляхи її покращення; 
5) можливості розвитку експорту. Якщо вдуматись – це дійсно є найбільш 
потребуючі уваги та активних дій сфери. 

А в контексті проведення цих численних дискусій хочеться нагадати 
одну важливу, просту, але не завжди очевидну річ: для кожного явища 
завжди є як мінімум два вектори пояснення, а, значить, і взаємодії з ним. Це 
можна побачити, поринувши в будь-яке питання з тих, які були зазначені 
вище. Саме тому треба розуміти, що сперечання – абсолютно не 
продуктивні. На жаль, цей заклик ще є актуальним. Немає сенсу боротись 
між собою тим, хто пливе в одному човні. Спільний пошук істини – так, 
здорова конкуренція – так, кожен залишиться при своїй думці – так, але 
безглузді сутички – ні. Кому як не всеукраїнському виданню потрібно 
виховувати культуру поважання іншої думки та толерантне ставлення 
до чужих підходів? Ми беремо на себе таку відповідальність. І, підводячи 
підсумки 2016 року, давайте налаштуємо себе, що в наступні роки будемо 
ще активніше вчитись один в одного, адже безцінний досвід він завжди є 
поруч, треба тільки бути готовим його взяти. 
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ПІДСУМКИ СЕЗОНУ 2016 РОКУ: 
НА ЩО АГРАРІЯМ ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

«Аналіз ситуації вегетаційного періоду 2016 року. 
Ключові фактори, які вплинули на врожай зернових 
культур» – ця широка та актуальна тема послугувала га-
рячій дискусії на круглому столі, який вже вдруге органі-
зувала Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» 
за підтримки компанії «Сингента Україна. Модератором 
виступив Олександр Жемойда, виконавчий директор 
«УКАБ». Захід проходив у форматі вебінару, так що всі ба-
жаючі мали можливість приєднатись до нього онлайн, за-
даючи спікерам питання в чаті. В анонсі круглого столу за-
значались такі питання для обговорення: нерівномірність 
зволоження ґрунту та розвиток рослин на первинних ета-
пах онтогенезу; якість посівного матеріалу; фітосанітарний 
стан озимих зернових в осінній період, прогноз розвитку 
хвороб навесні, а також головні заходи, що необхідні для 
підтримки коріння в здоровому стані. 

Впровадження енергозберігаючих 
технологій – запорука здорового ґрунту
Круглий стіл зібрав найбільш прогресивних українських 

наукових діячів та практиків – з різних регіонів України, і 
таким чином, кожне з питань обговорювалось в контексті 
різних ґрунтово-кліматичних умов. А вони за останні роки 
суттєво змінились – до цього висновку прийшли всі учасни-
ки дискусії. 

Перший спікер – Литвиненко Микола Антонович, док-
тор сільськогосподарських наук, академік НААН України, 
Селекційно-генетичний інститут Національного центру на-
сінництва та сортовивчення, м. Одеса. Він зазначив, що че-
рез достатню кількість опадів цього року на півдні України 
склалися сприятливі погодні умови для врожаю пшениці, 
зокрема, в Одеській області було отримано 37,9 ц/га зерно-
вих. Також цьому сприяло внесення великої кількості міне-
ральних добрив – пан Микола підкреслив, що без цього на 
півдні не можливо дійти до гарного результату. Ще є, куди 
розвиватись аграріям в аспекті захисту рослин та оброб-
ки ґрунту, зокрема комбіновані операції в полі – це тренд, 
актуальний для всіх регіонів України. Крім того, академік 
зазначив певну проблему: серйозні експерименти за по-
рівнянням закордонних і вітчизняних сортів та гібридів не 
проводяться або відкрито не демонструються. Але Микола 
Антонович впевнений, що не можна однозначно сказати, 
що іноземна селекція краща за вітчизняну, або навпаки. Тре-
ба порівнювати кожну з характеристик окремо. Наприклад, 
українські сорти вирізняються високою посухостійкістю та 
морозостійкістю, що життєво важливо в наших кліматичних 
умовах, але їм не вистачає продуктивності, яка є основою в 
закордонних селекційних розробках.

Микола Антонович зазначив ще одну актуальну пробле-
му: окрім позитивних наслідків розвитку інтенсивних техно-
логій, існують негативні, зокрема порушення в екосистемі. 
Ситуація з ґрунтами катастрофічно погіршується, відсоток 
гумусу знизився з 4% до 2,5%. Дуже прикро втрачати таке 
багатство – родючі українські ґрунти. Тому потрібно активно 
впроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології. 

Попов Сергій Іванович, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, заступник директора з наукової роботи з 
інноваційно-інвестиційного розвитку (Інститут рослинни-
цтва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, м. Харків) продовжив 
дискусію. Він розповів про посушливу тенденцію в східному 
регіоні: «Минулого року під час посіву відмічався недостат-
ній рівень зволоження, практично всю необхідну вологу 
ми отримали у третій декаді листопада. Сходи навесні були 
на рівні 1.5-3.8 млн рослин на гектар, і хочу відмітити, що 
протруєне насіння практично дало стовідсоткові сходи». За 
останні декілька років суттєво змінилися вимоги до прот-
руйників насіння зернових колосових культур. Важливий 
чинник при виборі протруйника — не тільки можливість 
контролювати широкий спектр хвороб (зокрема й ті, які ак-
туалізувалися в останні роки), а й відсутність фітотоксично-
сті, стимулюючий ефект розвитку кореневої системи, спосіб 

поширення по рослині і термін дії. Це зумовлено невеликою 
кількістю вологи на початку вегетації культури. Олександр 
Зозуля (кандидат біологічних наук, керівник відділу техніч-
ної підтримки, ТОВ «Сингента») підкреслив, що в протруйни-
ку важливу роль грає не тільки сама діюча речовина, але й 
його формуляція, від якої залежить якість нанесення прот-
руйника. І, звісно, сам процес нанесення відіграє 50% якості 
протруювання. 

Актуальна розмова про хвороби 
с.-г. рослин
Погодні умови вегетаційного періоду 2016 року сприяли 

активному розвитку фітопатогенної мікрофлори на зерно-
вих колосових культурах. Нерівномірне зволоження на пер-
винних етапах органогенезу рослин, тепла зима, коливання 
температури та опади під час подальшої вегетації, різке під-
вищення температури в період молочно-воскової стиглості 
позначилися на фітопатологічній картині зернових культур.

Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор, член-кореспондент НААН Укра-
їни, завідувач кафедри рослинництва (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України) під-
креслила, що варто приділяти велику увагу фітосанітарній 
ситуації на полях, роблячи аналіз та прогнози за можливим 
розвитком хвороб. При цьому слід мати на увазі, що гербі-
циди не можна використовувати, коли рослини знаходяться 
в слабкому, стресовому стані. Пані Світлана зазначила, що 
треба тримати на прицілі таку хворобу як альтернаріоз.

Кислих Тетяна Миколаївна, кандидат сільськогосподар-
ських наук, старший науковий співробітник відділу фітопа-
тології (Інститут захисту рослин НААН України) додала, що 
актуальності набувають прикореневі гнилі — ризоктоніоз-
на й офіобульозна. Особливо небезпечні ці хвороби в роки 
з нестійким або надмірним зволоженням навесні. Збудники 
ризоктоніозу невпинно поширюються по території Укра-
їни, завдаючи дедалі більше шкоди зерновим і просапним 
культурам. Крім того, на посівах соняшнику в останні роки 
швидко розповсюджується вугільна гниль. Ця хвороба роз-
вивається у жарку і посушливу погоду. 

Пані Тетяна відзначила, що спільно з компанією «Синген-
та» Інститут захисту рослин проводить дослідження цієї 
проблеми, адже вона поширюється. Також навесні 2017 
року треба пильно слідкувати за проявами септоріозу та пе-
роноспорозу на озимій пшениці, адже це складні хвороби, 
які візуально проявляються вже при інтенсивному розвитку 
симптомів. 

Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сіль-
ськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри технологій у рослинни-
цтві (Львівський національний аграрний університет) роз-
повідав учасникам круглого столу своє бачення боротьби 
з фузаріозом. Складність в тому, що є багато збудників цієї 
хвороби, і від кожного з них залежать методи лікування. Але 
найкращий підхід – системний, і найефективнішим методом 
при боротьбі з будь-якими хворобами є профілактика. Фу-
заріоз – це хвороба ослабленої рослини, тому не слід нех-
тувати тими заходами, які дозволяють рослинам тримати 
нормальний імунітет. Це стосується не тільки системи міне-
рального живлення, а ще й додавання, зокрема, регулято-
рів росту. Світлана Чоні (кандидат сільськогосподарських 
наук, технічний партнер з підтримки і розвитку фунгіцидів, 
протруйників насіння зернових культур, ТОВ «Сингента»), 
яка також була активною учасницею круглого столу, відзна-
чила такий препарат компанії «Сингента» як Моддус®, який 
сприятливо позначається на зростанні кореневої системи, 
потовщенні стебла і загальній міцності рослин.

В процесі дискусії була обговорена ще низка актуальних 
та цікавих питань, тож, всі зацікавлені можуть подивитись 
запис вебінару на сайті http://agrievent.com.ua/.

Тетяна Бєлінська
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У Львові, 17-19 листопада у ВЦ «Південний-ЕКСПО» відбу-
лася унікальна аграрна подія – Міжнародна агропромислова 
виставка EuroAGRO, яку започаткували організатор міжна-
родних спеціалізованих виставок серії «Галицькі експозиції» 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ( м. Львів) та організатор однієї з найбіль-
ших аграрних виставок в Європі «AGROTech” компанія Kielce 
Targi S.A (Kielce).

Міжнародну агропромислову ви-
ставку «EuroAGRO»  активно підтри-
мали Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, Львівська 
обласна державна адміністрація, зо-
крема, Департамент агропромисло-
вого розвитку Львівської області, То-
вариство «Інтеграція «Європа-Схід», 
Львівська Аграрна Палата, Львівська 
аграрна дорадча служба. Бізнес-парт-
нером виставки виступив  РСП ТзОВ 
«Шувар».  

Виставка відбулася за особливого 
сприяння Торгового відділу сприяння 
торгівлі та інвестиціям Посольства 
Республіки Польща у Києві.

На церемонії відкриття були при-
сутні поважні гості: Голова Львівської 
обласної державної адміністрації, Рад-
ник, Керівник Відділу сприяння торгівлі 
та інвестиціям Посольства Республіки 
Польща у Києві, Консул Генерально-
го Консульства Республіки Польща у 
Львові, Голова Товариства «Інтеграція 
«Європа-Схід», засновник групи ком-
паній Шувар, Заступник Голови Прав-
ління «Кредобанк», Віце-президент 
Targi Kielce S.A. та Президент ПрАТ 
«Гал-ЕКСПО». 

Висвітлювали цю подію більше ніж 
50 ЗМІ, профільні інтернет-ресурси, 
журналісти місцевих телеканалів.

Більше 3100 тис. кв. м. експо-
зиційної площі було відведено під 
демонстрацію кращих виробів і тех-
нологій вітчизняних та іноземних ком-
паній-учасників. Відвідали виставку 
понад 2500 тисяч гостей серед яких: 
депутати сільських рад, керівники де-
партаментів агропромислового комп-
лексу районних рад, представники 
великих сільськогосподарських хол-
дингів, керівники середніх та малих 
фермерських підприємств,  власники 
присадибних господарств.

В рамках цього заходу була пред-
ставлена широка експозиція поль-
ських компаній, які презентували 
вітчизняні та провідні європейські 
бренди ADRAF, AGROLA, Firma Agro-
Line,  Agronas, ALTRO, ARTWET, 
BIN, BURY Maszyny Rolnicze, Defro, 
GOSPODARSTWO JACHYMEK, 
JOTAFAN, Fabryka Wag Kalisto, 
Metalerg, Smart Nanotechnologies, 
Staltech, SWIMER, TerraExim – 
Agroimpex, Moto-AGRO, Motoart, які в 
свою чергу продемонстрували відвід-
увачам сільськогосподарську техніку, 
змішувачі сипких кормів, подрібню-
вачів зерна, стерневі культиватори, 
запчастини для с/г машин, борони, 
сівалки, причепні та садові польові 
обприскувачі, насіння зернових та 
кормових культур і т.д.

В українській експозиції взяли 
участь понад 80 компаній, демон-
струючи український потенціал агро-
промислового комплексу, а саме 
виробництво вітчизняного елева-
торного обладнання, оприскувачів, 
культиваторів, сівалок, кліматичних 

систем для пташників, зерносховищ, 
засобів захисту рослин, насіння, кор-
мів, добрив, альтернативні джерела 
опалення та багато іншого.

 З приємністю відзначаємо такі 
компанії як: ТОВ «Велес-Агро ЛТД» 
(м.Одеса), ПП «Елеваторбудмаш» 
(м.Харків), ТзОВ «Укрсільгоспмаш» 
(Київська обл.), Агро СМАП (Волин-
ська обл.), Енергомехкомлект (м.За-
поріжжя), ПАТ «Уманьферммаш», 
ТОВ «М-Рад» (м.Дніпропетровськ), 
ТОВ «Спецелеватормлинмаш», Все-
український науковий інститут селек-
ції (м.Київ), ПП «Еко-Гарант», ТОВ 
«ЗахідАгроБізнес», ТзОВ «ЕКООР-
ГАНІК», ТОВ «Полнет-Україна», ТОВ 
«Біозавод», ПАТ «Харківпродмаш», 
ТОВ «Вінмашпостач», Гомельський 
хімічний завод, дилер якого був 
представлений на виставці – ТОВ 
«БНХ Україна», Березанський завод 
будівельних матеріалів, НВК «Ква-
драт» і т.д.

Географічна карта учасників охо-
плює Львівську, Київську, Дніпро-
петровську, Івано-Франківську, За-
карпатську, Рівненську, Харківську, 
Миколаївську, Одеську, Кіровоград-
ську області. 

Ділова програма виставки була 
насичена великою кількістю офіцій-
них виступів та заходів, зокрема про-
тягом роботи виставки відбулися Дні 
польського сільського господарства, 
в рамках яких пройшла конферен-
ція: «Інвестиції: стабільні передумови 
конкурентного розвитку аграрної еко-
номіки», на якій експерти аграрного 
ринку обговорювали досвід реформу-
вання сільського господарства Поль-
щі, інвестиційну привабливість аграр-
ного сектору Львівщини, кооперацію, 
структуру сільського господарства, як 
запоруку розвитку малого і середньо-
го бізнесу та сільських територій.

На особливу увагу заслуговують 
презентації польських та українських 
агропідприємств, b2b зустрічі, які від-
булися на стенді польських компаній 
та Відділу сприяння торгівлі та інвес-
тиціям Посольства Республіки Поль-
ща у Києві і конференція «Розвиток 
органічного руху в Україні».

Серед яскравих подій виставки 
особливе місце займають урочистості 
з нагоди святкування Дня працівника 
сільського господарства, де були вру-
чені державні нагороди найкращим 
працівникам агросектору Львівської 
області.

НОВИНИ



Я сію якісне насіння

Починаючи з 1949 року, ми селекціонуємо та виробляємо високоякісне насіння. Ми пропонуємо 
гібриди кукурудзи, соняшнику та ріпаку, адаптовані до всіх умов вирощування. Результат нашої 
роботи — 200 зареєстрованих гібридів в  35 країнах та  70 нових ліній щороку! Більш детальна 
інформація на www.maisadour-semences.fr / ua / 

Ми створюємо його з 1949 року
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ПОВАЖНИЙ ГОСПОДАРЮ!
НВО «Агронауковець» має обмежені 

можливості по виробництву добрив класу 
«Мочевин-К», так як використовує імпортні 
основні діючи речовини: фолієву кислоту, 
гіберелін та інші.

Тому намагаємося сформувати своїх по-
стійних споживачів – тільки з вітчизняних 
сільгоспвиробників, яким буде гарантована 
поставка та знижки.

Багато з них вже по 10-15 років вико-
ристовують цей комплекс і приємно чути 
від них: «Олександре Івановичу, кращого 
добрива немає», в тому числі заслужені сіль-
госпвиробники: Калінін Микола Кирилович, 
м. Северодонецк, Дудченко Василь Васи-
льович, м. Скадовськ, Пузь Микола Микола-
євич, м. Онуфрієвка та багато інших.

Та інколи доводиться чути від непутьових 
та нечесних конкурентів, які з піною викри-
кують: «чепуха», «попалить» та інше.

Тому керівництвом НВО прийнято рі-
шення укомплектувати набір під назвою 
«Рятівник врожаю для озимих» та надати 
можливість деяким сільгоспвиробникам 
перевірити ефективність та безпечність для 

рослин добрив класу «Мочевин- К» на площі 
5 гектарів.

Набір «Рятівник врожаю для озимих» 
складається із двох частин: осінньої та вес-
няної.

Осіння: напіввологе протруєння насіння, 
краще в день, або за 3-4 дні до висіву: К6 -1 
л/т. Триходермін БТ (знімає всі бактеріальні 
та грибкові захворювання) - 2 л/т, води - 15 
л/т. Листове живлення - в фазі початку ку-
щення (кінець жовтня) - К1-1л/га, Триходер-
мін БТ - 1,5 л/га.

Весняна: при поновленні весняної вегета-
ції живлення по листу: К1-1л/га; при хімпро-
полці: К2 - 0,5-1л/га, по прапорцевому листу 
- К2 - 1л/га + Триходермін БТ - 3-5л/га.

Ціна на добрива (по собівартості), в комп-
лекті на 5 гектар:

Осіннього (в складі К6 - 1 л., К1- 5 л., БТ- 10 
л.) - 900 гривень (без ПДВ).

Весняного (в складі К1- 5л., К2- 10 л., БТ- 15 
л.) - 1950 гривень (без ПДВ).

Очікуваний ефект, в порівнянні з контр-
олем: економія на добривах та фунгіцидах 
- біля 1000 гривень/га. Прибавка до врожаю: 

від 1 т/га до подвійної врожайності, врятує 
від запалу, а, значить і від банкрутства.

Комплект «Рятівник ярових та технічних» 
(в складі К6- 1 л., Триходермін БТ- 15 л., К1- 5 
л., К2- 5 л.) ціна - 1450 гривень (без ПДВ).

Інструкція з використання: насіння об-
прискати баковою сумішшю з розрахунку на 
500 кг: К6 - 1 л., Триходермін БТ - 2 л., вода- 7 
л. В фазі 5-ти листків підкормити К1 - 1 л/га, 
в фазу бутонізації або при хімпрополці під-
кормити: К2- 1 л/га, Триходермін БТ- 3-5 л/га.

Для замовлення добрив слід надіслати 
SMS-повідомлення на адресу: 

anutaha8@gmail.com або на телефон: 
(095) 503-30-04 - з наступним текстом:
- назва комплекту; -назва міста та номер 

відділення Нової пошти; -прізвище та ініці-
али отримувача на Новій пошті; -телефон 
отримувача та телефон бухгалтера, на ад-
ресу якого буде відправлено прибутковий 
касовий ордер по оплаті та регістраційні 
документи.

Доставка та пересилка грошей за добри-
во оплачується НВО «Агронауковець».

ДОВІДКОВО: ТРИ ДОБРИВА 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, збіль-
шує масу коренів та рослин, незалежно від 
заводської обробки стимуляторами.

К1 - для першого позакореневого жи-
влення рослин. Збільшує масу коренів та 
рослин на 50%.

Слабкі стебла рослин підтягуює до рівня 
сильних, листю надає темнозеленого кольо-
ру.

К2 - ретардант, для другого позакорене-
вого живлення. Забезпечує значну добавку 
до врожаю та якість продукції, зменьшує ви-
нос води з ґрунту вдвічі.

Слід мати на увазі (з звітів наукових уста-
нов):

При інкрустації насіння К6 та підживленні 
рослин К1 або К2, буде наступне:

а) насіння ріпаку та гірчиці проросте май-
же все, 1*;

б) рослини матимуть більш розвинуту ко-
реневу систему: 2*, 3*, 5*;

в) перезимівля рослин очікується краще 
ніж на пару, в тому числі ячменю, ріпаку та 
гірчиці 95-99 %, 1*;

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 ґрунту 
вологи рослинами, покращують родючість 
ґрунтів, якість продукції та сприяють знач-
ному збереженню (добавці) врожаю, що під-
тверджується не тільки багато чисельними 
подяками сільгоспвиробників, а також ви-
тягами із звітів науково дослідних установ, 
інститутів та університетів.

При цьому збережений врожай складає 
від тонни до подвійної врожайності.

Чим гірші агрофон та погодні умови тим 
більша кількість збереженого врожаю в по-
рівнянні з контролем, 3*, 4*, 5*.

Встановлено дослідами (в повному обся-
зі звіти приведені на сайті: www agronayk.
narod.ru), в тому числі:

1* - Інститутом землеробства ПР виконав-
ці:-по ріпаку- к.с.н. Шаталова В,В.; по гірчиці- 
к.с.н. Косенцова Л.В.; 2* - Інститутом земле-
робства ПР виконавець д.с.н.Макаров Л.Х.; 

3*- Одеською філією державного інституту 
охорони ґрунтів України к.с.н. Голубченко 
В.Ф.; 4*- АКСО ААН України,виконавець д.с.н. 
Давидова О.С.; 5*- Інститутом захисту рос-
лин м. Київ виконавець к.с.н. Ярошенко Л.М.

В результаті дослідів, проведених Одесь-
кою філією інституту держохорони ґрунтів 
України, встановлено, що з добривом Мо-
чевин-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 Магістрна 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 вро-
жаю на контролі -13,2 ц/га.

В іншому польовому досліді, на ділянці 
розмноження сорту Шестопаловка, по по-
переднику чорний пар, повторність шести-
кратна, розміщення ділянок систематич-
не,по слідкуючій схемі досліду: 1. Мочевин К1 
восени 2015р. (сходи). 2. Мочевин К1 весною 
2016р.(кущіння). 3. Мочевин К2 весною 2016р.

(колосіння).
Нижче приводиться копія висновку звіту 

к.с.х.н. Шаталової В. В. (інститут землероб-
ства південного регіону) по озимому ріпаку: 
«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 спостерігало-
ся при обробці насіння препаратом Моче-
вин-К6.

Найвищу врожайність зеленої маси - 470 
ц/га або 65,4 ц сухої речовини і 27,1 ц/га на-
сіння одержано при застосуванні препара-
тів Мочевин-К6 та К1.

Приріст урожаю зеленої маси становив 
46,0 ц або 4,0 ц/га сухої речовини і 5,6 ц/га 
насіння в порівняні з контролем.

Зимостійкість рослин ріпаку під впли-
вом препаратів Мочевин-К1 та Мочевин-К6 
збільшувалась на 37-43%».

Виконавець: Науковий співробітник-
Шаталова В.В.

НВО «Агронауковець» завжди перевіряє свою продукцію на ефективність:

Консультації по тел.: (050) 492-26-88, (067) 605-60-38; або e-mail: agronauk@ukr.net

(щоб уникнути недостовірної інформації, слід електрону адресу набирати повністю)
Інформація про ефективність добрив на сайті: http://west-mfo.biz/articles/104-udobremya-mochevm-k-dlya-

listovoj-podkormki-nezamemmoe-podspore-v-vyrashchivami-rastemj
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“АГРО-СФЕРА 2016”: 
МЕТА – РОЗВИТОК БЕЗПЕЧНОГО ТА 
ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Спеціалізована сільськогосподарська виставка 
«Агро-Сфера» вже втретє ознаменувала Південь 
України урочистим зібранням прогресивних виробни-
ків галузі у всіх напрямках: від вирощування продук-
ції – до її збуту. Виставка молода, проводиться лише 
втретє, але масштаби її відповідають параметрам 
серйозного бізнес-заходу. Цього року «Агро-Сфера» 
відбулася з 23 по 25 листопада, традиційно в м. Оде-
са, але в новому місці – у виставковому павільйоні 
ТРЦ «Рів’єра». Відвідувачам нова локація цілком спо-
добалась. 

На церемонії відкриття виставки приємним і важ-
ливим моментом було відзначення аграріїв з нагоди 
святкування Дня працівника сільського господар-
ства. На таких заходах завжди збирається багато 
фермерів, які працюють як на маленьких площах, так 
і на великих, адже для кожного з них знайдеться про-
дукція для відповідних запитів за якістю, кількістю, 
потужністю. Зокрема, відзнакою Президента України 
– ювілейною медаллю «25 років незалежності Укра-
їни» були нагороджені: Роман Ул’янович Дяжук (ди-
ректор ТОВ «Дунайський аграрій», м. Ізмаїл), Микола 
Федосійович Сагайдак (головний агроном відділення 
«Ларжанка» ТОВ «Агропрайм Холдинг» Ізмаїль-
ського району), Іван Костянтиновича Чеботарь (голо-
ва сільськогосподарського виробничого кооперативу 
«Победа» Саратського району).

В рамках виставки «Агро-Сфера» було проведено 
низку конференцій та круглих столів, на яких вирішу-
вались різноманітні актуальні питання, зокрема: 

• підвищення ефективності екологічного моні-
торингу, зниження впливу антропогенних дже-
рел забруднення;

• органічне виробництво;
• сучасні методи агрономічних технологій;
•  інноваційні проекти зернових терміналів та 

зернового обладнання;
• інновації в переробній галузі тощо. 

Серед учасників виставки були представлені сві-
тові та вітчизняні виробники і дистриб’ютори аграр-
ної техніки і обладнання, органічних та мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин, насіння, компанії, 
які займаються продажем і будівництвом елеваторів 
та іншого зернового обладнання, а також підприєм-
ства, які пропонують аграріям рішення і технології за 
оптимізацією ведення господарства – в тому числі 
новітні IT-технології. «АгроЛіга», «Арсен», «Аеро-
мех», «Квадрат», «Гермес», «Селекта», «Семагро», 
«Юг Агролідер», «Хорш Україна», «Кровля і Фасад», 
«Арт Софт», «АнгарАгроБуд» та багато інших ком-
паній демонстрували гостям готовність до плідної 
співпраці. 

Тетяна Бєлінська

НОВИНИ





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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МОДА НА ХЛІБ ВІЧНА …
Професія хлібороба у всі часи глибоко шанувалася людьми, адже вирощувати святий 

хліб дуже важко. Щоб отримати духмяну скоринку вдома на столі, необхідно безперерв-
но трудитися на полі від ранньої весни – до пізньої осені. Тому тут працюють люди, які 
по-справжньому люблять землю, не бояться забруднити руки і готові пожертвувати життя 
заради благородної місії – виростити хліб.

З одним із таких представників професії ми зустрі-
лися у листопаді, коли аграрії святкують завершення 
сезону і рахують збіжжя у коморі. Тож, зустріч про-
ходила у затишному офісі з притаманною галичанам 
гостинністю. Знайомтесь – Кулик Юрій Володимиро-
вич – агроном за покликанням, головний агроном За-
хідного кластеру компанії AgroGeneration, заслужений 
працівник сільського господарства України.

– Юрій Володимирович, сьогодні працюєте у ве-
ликому холдингу. А з чого все починалося у вашо-
му житті агронома?

– Так, дійсно, на сьогодні мій трудовий шлях складає 
понад 20 років, а працюю у великій корпоративній струк-
турі, яка обробляє понад 120 тис. га землі. Але прийшов 
в агрономію доволі несподівано. Ще коли був хлопчиком 
в школі, мене зачаровувала навколишня природа, було 
надзвичайно цікаво спостерігати за рослинами, їхньою 
поведінкою, збором врожаю. Пізніше обрати професію 
агронома мене надихнув товариш, з яким ми разом 
проходили вступні іспити. Я пройшов, а він, на жаль, не 
зумів. Так, я став студентом Львівського сільськогоспо-
дарського інституту (тепер – Львівський національний 
аграрний університет). Моє рішення було дивиною 
для батьків, адже вони відношення до галузі сільсько-
го господарства абсолютно не мали. Мати (лікар) та 
батько (автомобіліст) спочатку відмовляли, але, вреш-
ті-решт, прийняли моє тверде рішення стати агрономом.

– Чи подобалося навчатися в інституті?
– Ви знаєте, освітня атмосфера Дублян мене зача-

рувала з моменту проведення Дня відкритих дверей. 
Як молоду людину  мене вражали великі аудиторії, 
спілкування з викладачами. Після напружених іспитів, 
конкурс на яких складав 4-5 претендентів на місце, 
я нарешті став студентом. І це ще більше спонукало 
навчатися з азартом. Через п’ять років я отримав ди-
плом агронома.

– Ви одразу розпочали працювати?
– Так. Трудовий шлях я розпочав далекого 1995 

року в агрофірмі «Маяк» Кам’янко-Бузького райо-
ну Львівської області. 8 років роботи у господарстві 
припало на період розпаду колгоспної системи і ре-
формування аграрного сектору загалом. Працювати 
було важко, адже тоді панувала тотальна економіч-
на розруха, господарство функціонувало в умовах 
безгрошів’я, відсутності нової техніки, можливості 
продавати продукцію. З іншого боку, це загартува-

ло мене як фахівця-агронома та сформувало хист 
управління в кризових ситуаціях.

– У цей період не задумувалися над зміною про-
фесії?

– Як це не дивно прозвучить, але ні. У мене не вини-
кало думок покинути професію, а тим більше Україну, 
як це зробило багато наших співвітчизників. Я зрозу-
мів, що краще робити нічого не вмію, як вирощувати 
сільськогосподарські культури, бути на полі, працюва-
ти із технікою. Пережити цей нелегкий період зуміли не 
всі мої колеги. Із 90 випускників наших років навчання 
в агрономії залишилися одиниці. А тому, що я залишив-
ся в професії, завдячую своїм вчителям-практикам, які 
працювали зі мною в господарстві. Це Ольга Степанів-
на Патрай та покійна Марія Володимирівна Кулик.

– В «Маяку» Ви пройшли серйозну школу.
– Без перебільшень так. На той час господарство 

володіло 2 тис. га землі, у структурі посівних площ були 
присутні зернові, технічні та кормові. Поряд із галузя-
ми рослинництва розвивалося і тваринництво. Прихо-
дилося одночасно вчитися як агрономічній науці, так і 
вмінню виживати в складних економічних умовах. Це 
дуже сильно загартувало мене.

– Де продовжили трудовий шлях?
– У 2004 році мене запросили на посаду голов-

ного агронома в ТОВ «Львівське». Це був період 
становлення та розвитку сільського господарства 
України в цілому. У той час ми навчалися вирощува-
ти такі «нові» культури як сою, ріпак, соняшник. Пі-
зніше прийшло розуміння того, що необхідно більш 
тісніше співпрацювати із наукою. Це зумовило поя-
ву демонстраційних полів і організацію наукових до-
сліджень на землях господарства. У кінці 2010 року 
я перейшов працювати в ТОВ «Княжі лани», яке вже 
входило у структуру холдингу AgroGeneration. Отри-
маний досвід сприяв кар’єрному росту у компанії, і 
вже в 2014 році я очолив агрономічну службу Захід-
ного кластеру.

– Які масштаби роботи у цьому кластері?
– На сьогодні Західний кластер представляє госпо-

дарства Житомирської, Тернопільської та Львівської 
областей. Земельний банк кластеру складає понад 50 
тис. га угідь. Основну частку займають звичайно «рен-
табельні» культури: горох, кукурудза на зерно, озимий 
ріпак, соняшник та соя.

– У чому проявляється особливість роботи в 
агрохолдингу?

ГІСТЬ НОМЕРА



www.agroprod.biz 17

– Особливості звичайно є. Це підходи до роботи, 
масштаби виробництва та управління кадрами. Що не 
змінилося, так це робота в полі. Від ранньої весни – до 
пізньої осені я завжди перебуваю у відрядженні, від-
відуючи господарства, які належать компанії. У мене 
в підпорядкуванні знаходиться понад 20 агрономів, з 
якими спільно доводиться вирішувати поточні вироб-
ничі питання. Вони молоді, енергійні, спраглі до нових 
знань. Тому це допомагає і мені доповнювати власні 
переконання щодо технологічних процесів у рослинни-
цтві. Отже, основна особливість – це робота із молоди-
ми кадрами.

– А чи є проблема із кадрами?
– Ви знаєте, проблема є і дуже серйозна. І це пи-

тання надзвичайно турбує, враховуючи перспективний 
розвиток компанії і аграрного сектору загалом. На сьо-
годні знайти відповідального фахівця дуже складно, 
що пов’язано із небажанням молоді йти в агрономіч-
ну професію, відходом з професії старшого покоління, 
значною трудовою міграцією з сіл в міста та закордон. 
Компанія порушує це питання перед освітянами і гото-
ва допомагати у навчанні, проходженні практики ініці-
ативних студентів. Це підтверджується ділом, адже 50 
відсотків працюючих в холдингу агрономів – це колиш-
ні студенти ВНЗ, які проходили у нас виробничу чи пе-
реддипломну практику.

– Чи існує система вдосконалення знань всере-
дині компанії?

– Безумовно, що так. Процес виробництва на землі 
не може бути сталим. Він постійно змінюється, адже ми 
– єдина галузь, яка в серйозній мірі залежить від ма-
тінки-природи. Тому для кожного працівника компанія 
організовує передплату професійних періодичних ви-
дань, поїздки на різноманітні семінари, конференції та 
Дні поля, теоретичні навчання із залученням провідних 
науковців та експертів. Це формує у наших агрономів 
власну думку, бачення існуючих проблем у рослинни-
цтві.

– Це підтверджує Вашу співпрацю із науковими 
установами?

– Співпраця існує і дуже тісна. Ми на постійній основі 
відвідуємо їхні дослідні поля, користуємося розробле-
ними системами захисту рослин, прислуховуємося до 
порад вчених, запрошуємо науковців відвідати наші 
поля для вирішення проблемних питань безпосередньо 
на місці. Залучаємо як іноземних фахівців, так і вітчиз-
няних. Вважаємо, що перспективи в української науки 
є, головне дати їй поштовх для розвитку. Поряд з іно-
земними компаніями, ми співпрацюємо з вітчизняними 
науково-дослідними установами щодо сортів рослин, 
які адаптовані для наших умов.

– Чи впливає така співпраця на Ваше ставлення 
до землі?

– У мене особисто і у нашої компанії за ці роки 
сформувалося єдине бачення виробничого процесу 
– вирощуй, але не зашкодь землі. Тому, ми хоч виро-

щуємо такі «популярні» культури, як соняшник, ріпак, 
соя та кукурудза, та завжди намагаємося послідовно 
дотримуватися принципу раціонального використання 
угідь: застосовувати оптимальну сівозміну із залучен-
ням зернових, бобових, олійних, кормових культур, а 
також пару; використання біологічних препаратів; пері-
одичного застосування традиційної системи обробітку 
ґрунту.

– А коли відпочиваєте, Юрій Володимирович?
– Відпочиваю мало, оскільки практично увесь рік 

перебуваю на полі, в дорозі: від ранку – до вечора. І 
так відбувається цілий рік, під час вихідних та святко-
вих днів. Відпустку вдається взяти не завжди, винятком 
є зимовий період. Відпочиваю під час довготривалих 
відряджень закордон тощо. Намагаюся відпочивати у 
короткий час спілкування з рідними вдома. Мене завж-
ди чекає господиня дому – дружина Зоряна та донька 
Софія. Вони мене надихають продовжувати трудитися 
і завжди щасливо повертатися додому.

– Що побажаєте усім колегам та читачам журна-
лу?

– На сьогодні ми, аграрії, підводимо певний підсу-
мок минулого сільськогосподарського року: рахуємо 
прибутки, врожаї і, дивлячись на зелений клин озими-
ни – будуємо плани на майбутнє! На Галичині з цього 
приводу завжди говорили: якщо є врожай, то буде мир 
і спокій. Врожай є, а тому треба на Україні мир і спокій. 
Нам залишається лише дякувати Богу за можливість 
працювати на святій землі, адже мода на хліб вічна ….

Спілкувався Андрій Сава
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ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ РУХОМОСТІ ТА 
ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Українські науковці давно довели, що вплив застосування до-
брив на вирощування сільськогосподарських культур зростає з 
півдня на північ і коливається у межах 30-70%. Тобто, щонаймен-
ше третина вашого врожаю залежить від ефективності засвоєння 
елементів живлення. Але тут є дуже цікавий момент: наявність 
елементів живлення у ґрунті ще не є гарантією їх потрапляння до 
рослини. 

Твердження, що мінеральні добрива стали невід’ємною і фун-
даментальною частиною технології – ні в кого не викликає сум-
ніву. Але тим не менш, все ще досить багато господарів не мають 
необхідної інформації для максимально раціонального їх засто-
сування. На жаль, далеко не завжди зробивши все «як книжка 
пише» аграрії отримають бажані результати. І що найстрашніше, 
дуже часто причину відхилення якісних характеристик, або кіль-
кісного недобору врожаю встановити важко навіть найдосвідче-
нішому агроному. Адже система «ґрунт – рослина – клімат» сама 
собою дуже багатогранна, а включення ще й елементів мінераль-
ного живлення – на порядок ускладнює її вивчення та досліджен-
ня.

Завжди варто пам’ятати, що природним джерелом для засво-
єння елементів живлення є ґрунт. І рослина, що природно завж-
ди намагається у першу чергу знаходити та поглинати ті мікро-, 
макроелементи, що знаходяться у ґрунті. Його здатність та мож-
ливість забезпечити рослину всім необхідним регулюється фак-
торами ґрунтоутворення, які визначають процеси розчинності й 
осадження, міграції, акумуляції та перерозподілу мікроелементів 
у ґрунтовому профілі. Брак легкодоступних для рослини еле-
ментів живлення у ґрунті найчастіше призводить до серйозних 
порушень у функціонуванні рослинного організму, його росту та 
розвитку. Власне, про доступність елементів живлення з ґрунту, а 
точніше про фактори, що на неї впливають, і опишемо у даному 
матеріалі.

1. Концентрація ґрунтового розчину. Елементи живлен-
ня краще мігрують до рослини при помірно-підвищених рівнях 
концентрації ґрунтового розчину. Але при значно підвищених 
нормах процес надходження води та поживних речовин усклад-
нюється.

2. Співвідношення і співіснування макро- та мікроеле-
ментів. Дуже важливо досконало вивчити питання синергізму та 
антагонізму елементів живлення. Антагонізм виникає, коли спіль-
на фізіологічна дія елементів менша суми дії цих елементів по 
одинці, а синергізм – коли більша. Така взаємодія великою мірою 
визначає здатність одного елементу сприяти або загальмовувати 
засвоєння іншого. Або, якщо простіше, антагонізм – явище, при 
якому понаднормове засвоєння одного мікроелементу викликає 
дефіцит іншого, а синергізм – явище, коли засвоєння одного еле-
менту сприяє кращому засвоєнню іншого.

3. Вологість ґрунту. Абсолютно логічно, що при дефіциті 
вологи транспортування поживних речовин ускладнюється, і 
доступність елементів живлення відчутно страждає. Але і надли-
шок також не є дуже позитивним фактором, оскільки при такому 
варіанті іони деяких елементів транспортуються значно швидше 
за інші, що може призвести до дисбалансу.

4. Температура повітря. Коли людина замерзає, їй точно не 
до їжі, абсолютно так само себе веде й рослина. При падінні тем-
ператури повітря нижче десяти градусів гальмуються процеси 
поглинання усіх елементів.

5. Світло. Тут все взагалі просто: є сонячні промені – росли-
на поглинає елементи живлення, зменшення рівня освітленості 
призводить до пригнічення процесів фотосинтезу, що і знижує 
інтенсивність поглинання елементів живлення.

6. Кислотність ґрунтів. Зміна кислотності призводить до 
збільшення чи зменшення певних макро-, мікроелементів. Для 
прикладу, кисле середовище сприятливе для поглинання цинку 
та заліза, і зменшує кількість доступного азоту і фосфору.

В ідеальному випадку для оптимального розвитку рослинного 
організму ґрунт повинен повністю забезпечувати потреби у еле-
ментах живлення. Частково скорегувати дефіцит того чи іншого 
елементу можна завдяки використанню обробки насіння, або 
позакореневим підживленням у період інтенсивного розвитку. І 
ось тут якраз найгостріше постає питання рухомості та засвоєн-

ня елементів живлення, адже просто «виливати» гроші нікому не 
хочеться, і головне результативність та окупність. Створення опти-
мальних умов трансформації, засвоєння та рухомості можна забез-
печити завдяки застосуванню вапнування чи гіпсування.

Однак важливо пам’ятати, що хімічна меліорація повинна 
бути виключно науково обґрунтована. Трапляються випадки, 
коли вапнування кислих ґрунтів зменшує кількість рухомих форм 
марганцю на 50%, бору на 40%, цинку на 30%. Мікроелементи 
при цьому заміщують кальцій вапна, і в сполуках карбонатів за-
ліза, цинку, марганцю та міді стають малорухомими. Якщо не усі, 
то відчутна більшість мікроелементів стають малорухомими із 
підвищенням ґрунтового розчину (дивіться відповідний матеріал 
на сайті УНПЦ «Інститут живлення рослин» – Вплив кислотності 
на засвоєння елементів живлення). Хоча з іншого боку, молібден, 
навпаки, при розкислені стає більш рухомим.

Отже, вашій увазі пропонується таблиця для відображення 
факторів зниження рухомості і, як наслідок, засвоєння елементів 
живлення.

Фактори зниження рухомості та засвоєння 
елементів живлення

N Холодна погода, ущільнений та холодний ґрунт, 
ослаблена мікробіологічна діяльність, заорювання 
великої кількості соломи, дефіцит вологи

P2O5 Низька температура ґрунту та повітря, низьке 
значення рН

K2O Тепла та суха погода

Mg Високий рівень рН, вапнування, карбонати

Ca Суха та тепла погода, коливання вологості ґрунту

S Низька температура

Fe Перезволожений ґрунт, низька або висока темпе-
ратура, погана аерація, високий вміст органічних 
речовин

Mn Суха погода, низька температура ґрунту, низька 
інтенсивність освітлення, високий вміст органічної 
речовини

Zn Низька температура, ущільнений ґрунт, низький 
вміст органічних речовин

Cu Ущільнений ґрунт, спека, високий вміст органічних 
речовин

B Посуха, інтенсивне освітлення

Mo Високий вміст органічних речовин, низьке значення 
рН, обмінний алюміній

Co Підвищення рН ґрунтового розчину

Окрім цього, не слід забувати, що потреба рослини у окремих 
елементах живлення є досить динамічною і залежить від багатьох 
умов (особливості сорту, фаза розвитку, забезпечення вологою, 
погодні умови).
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ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТОВ НВКФ «СЕЛЕКТА» 
В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Ні для кого не секрет, що урожайність продукції рослинництва при традиційному господарюванні є вищою 
ніж при органічному землеробстві. Втім, виникає доречне питання: завдяки чому товаровиробники при 
екологічному землеробстві отримують гарні врожаї? Відповідь є – завдяки якісному насінню і правильному 
вибору гібридів, що забезпечить і гарні врожаї, і високі прибутки.

Так, на Житомирщині ТОВ «Агровест груп» на практиці доводить, що отримання гарних врожаїв кукурудзи 
в умовах органічного землеробства – це реальність сьогодення. 

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

– Шановний Сергію Миколайовичу, розкажіть про 
господарство, в якому працюєте, та його спеціалізацію.

– Товариство з обмеженою відповідальністю «Агровест 
груп» (Житомирська область, Баранівський район, с. Смолдирів) 
засноване у 2011 році та є досить «молодим» 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? 
– Як я вже казав, в основному господарство спеціалізується на 

розведенні симентальської породи корів, тому від рослинництва 
насамперед беремо корм для ВРХ. На сьогодні ми вирощуємо 
пшеницю, ячмінь, овес, а також кукурудзу. При цьому, кукурудзу 
вирощуємо виключно для власних потреб – на силос та корнаж.

– Скажіть, яку площу в структурі посівів Вашого 
господарства займає кукурудза?

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

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

– Авжеж актуальна, оскільки кукурудза складає понад 
третину раціону худоби, а зважаючи на те, що відгодівля худоби 
здійснюється сінажно-силосним раціоном, без кукурудзи як 
культури наше господарство не може обійтися.

Найбільш цінними у кукурудзі для господарства є два 
фактори – 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, 
складається з оранки та внесення органічних добрив. Через те, 
що ми не використовуємо жодних хімічних засобів боротьби зі 
шкідниками, доводиться боротись механічними прийомами – це 
передпосівна культивація, потім два досходових боронування 
та два післясходових. Тому саме для цього нам дуже потрібні 
сильні гібриди кукурудзи, які швидко ростуть і одразу займають 
домінантну позицію у фітоценозі поля.

– Сергію Миколайовичу, Вам, мабуть, довелось спробувати 
гібриди різних насіннєвих компаній аби обрати ті, що абсолютно 
підходять до Ваших умов ведення сільського господарства? 

– 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 вирощування, 
господарство закладає власні демонстраційні посіви. За їх 
результатами ті гібриди кукурудзи, що найкраще показали себе 
в реальних погодних умовах нашого регіону та дали найбільший 
врожай, обираються для закупівлі на наступний рік.

Саме за таким принципом нами було обрано гібриди 
кукурудзи фірми «Селекта», оскільки вони за результатами цих 
посівів у 2015 році були найкращими 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 

стають вже нормальним явищем, внаслідок чого виникає 
необхідність у гібридах кукурудзи, що добре витримують посуху 
та здатні давати врожаї в умовах нестачі вологи. З огляду на 
бездощове літо гібриди кукурудзи «Селекта» показують себе 
дуже добре, оскільки є жаро- та посухостійкими.

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

У  2016 році наше підприємство придбало два гібриди кукурудзи 
ТОВ НВКФ «Селекта» – Полтава та Лювена. Обидва гібриди 
сформували гарну зелену масу та повноцінні качани й, не 
зважаючи на зерновий напрямок їх використання, вказані 
гібриди гарно показали себе як силосні, завдяки чому наше 
господарство вирішило питання силосного забезпечення 
худоби повноцінним раціоном. Частину посівів вищеозначених 
гібридів кукурудзи ми залишили на зерно й отримали врожай. 
Зокрема, гібрид Полтава – 70-80 ц/га, що, зважаючи на специфіку 
нашої технології вирощування кукурудзи, є гарним результатом. 
Втім, вже наступного року, за рекомендацією кандидата с/г наук 
Мельника Віталія Яковича (провідного селекціонера компанії 
«Селекта») плануємо також придбати гібриди кукурудзи 
ТАР 349 МВ і Ладога, які повинні забезпечити наше господарство 
силосом та зерном відповідно.

– Чи порадили б Ви іншим товаровиробникам гібриди селекції 
ТОВ НВКФ «Селекта»?

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

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

Крім того, за нашим проханням фірма «Селекта» не 
здійснювала 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 
товаровиробників. 

З питань співпраці та консультацій звертайтесь 
за телефоном: (050) 361-66-65 – комерційний 
директор Мельник Тарас Віталійович.
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ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ВІД STOLLER GROUP 
– НОВА ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ АГРАРІЯ

Уже традиційно у Києві пройшла Міжнародна ви-
ставка «ІнтерАгро». Протягом чотирьох днів захід від-
відали понад 15000 тисяч гостей, які мали можливість 
ознайомитися із стендами 300 компаній. Поряд із цим 
на виставці проходили науково-практичні конферен-
ції та семінари з актуальних питань розвитку сіль-
ськогосподарської галузі. 

Особливий інтерес у відвіду-
вачів виставки викликав семінар 
на тему «Регулювання стресу 
та розкриття генетичного по-
тенціалу рослин», який 10 ли-
стопада організувала та прове-
ла компанія Stoller Group. Захід 
зібрав різномаїту аудиторію: від 
керівників аграрних формувань 
та фермерів – до професорів уні-
верситетів і представників науко-
вих установ.

Учасники науково-практич-
ного семінару також мали мож-
ливість ознайомитися з іннова-
ційними розробками компанії 
Stoller Group, яка працює у сфе-
рі живлення рослин з 1970 року. 
Заснував компанію провідний 
спеціаліст у галузі фізіології та 
живлення рослин Джеррі Стол-
лер. За 4 десятки років існування 
Stoller еволюціонувала у світово-
го лідера – розробника техноло-
гій підвищення врожайності сіль-
ськогосподарських культур. На 
сьогодні Stoller Group – це коман-
да креативних та прогресивних 

науковців, метою діяльності яких 
є бути надійними партнерами 
аграріїв на шляху до ефективно-
го вирощування культур. Такий 
підхід дозволив компанії стати 
провідним світовим постачальни-
ком інноваційних рішень для під-
вищення врожайності у більш ніж 
в 70 країнах світу.

Експерти Stoller Group готові 
запропонувати кожному товаро-
виробнику індивідуальне рішен-
ня для задоволення виробничих 
потреб в залежності від існуючих 
проблем: екстремальні темпера-
тури, посухи, безпліддя, солоні 
або піщані ґрунти тощо. Розробки 
компанії здатні максимально роз-
крити потенціал рослин, а також 
підвищити їх стресостійкість та 
врожайність.

Слід зауважити, що компанія 
Stoller Group першою визнала 
важливість вторинних поживних 
мікроелементів; розробила техно-
логію застосування хелатованих 
мікроелементів; виробляє препа-

рати, які дають можливість фер-
мерам обмежувати використання 
фосфатів і знижувати необхід-
ність у додатковому азоті. 

Про це говорили і на самому 
семінарі. Стати доповідачами на 
семінарі було запрошено: дирек-
тора Stoller Group Intenational, 
доктора наук, фахівця в галузі 
фізіології та патології рослин 
Річарда Вудварда та представ-
ника Науково-дослідницького 
центру Stoller USA, спеціаліс-
та з понад 30-річним досвідом 
Джона Фішера.

Зокрема, Річард Вудвард ак-
центував увагу гостей на таких 
питаннях:

- збереження потенціалу вро-
жайності рослин;

- вплив термодинаміки та енер-
гообміну на підвищення врожаю;

- як стрес знижує врожай.
У своїй доповіді науковець від-

значив, що компанія Stoller Group 
пропонує інноваційний підхід до 
вирощування сільськогосподар-
ських культур, а вітчизняним 
аграріям – «по-новому» дивити-
ся на цей процес. Увазі аудито-
рії було запропоновано ключову 
концепцію компанії: збереження 
та розкриття генетичного потен-
ціалу рослин.

Річард Вудвард зауважив, 
що традиційно ми сприймаємо 
урожайність як криву. Завдяки 
застосуванню інноваційних тех-
нологій, добрив, нових гібридів 
насіння ця крива, тобто врожай-
ність, рухається вгору. Stoller 
Group пропонують розглядати 
криву як відображення потенцій-
ної врожайності культур. Найви-
щий потенціал урожайності – у 
насінні, під впливом несприят-
ливих факторів навколишнього 

Річард 
Вудвард
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середовища потенційна врожай-
ність знижується, крива рухаєть-
ся донизу. А завдяки правиль-
но застосованим технологіям 
живлення можна мінімізувати 
втрати потенційної врожайно-
сті. Щоб досягти максимальних 
результатів, науковці Stoller ра-
дять спиратися на гормональ-
ну модель розвитку рослин й 
«втручатися», тобто здійснюва-
ти обробки саме у критичні пері-
оди. До таких періодів належить 
проростання насіння, початок у 
рослині процесів фотосинтезу, 
початок репродуктивного роз-
витку, цвітіння та запилення, 
наливання плодів. На кожній 
стадії необхідно застосовувати 
оптимальну модель живлення, 
яка б враховувала доступність 
поживних елементів для росли-
ни та особливості взаємодії ре-
гуляторів росту з мінералами на 
різних стадіях розвитку.

В свою чергу, старший агро-
ном-консультант Науково-до-
слідницького центру StollerUSA 
Джон Фішер на прикладі таких 
культур як пшениця, кукурудза 
та соняшник показав можливості 
для зниження втрат врожайності 
та її підвищення. Зокрема, його 
доповіді стосувалися управління 
та регулювання стресом. За його 
словами, потенціал урожайності 
розглянутих культур відповідно 
значно вищий – на 50-90% від се-
редньостатистичних показників 
по Україні. 

Дослідження компанії Stoller 
Group вказують на те, що ви-
значальним для досягнення 
максимального потенціалу уро-
жайності культур є регулювання 
негативного впливу стресових 
ситуацій і стимулювання росту 
рослини на генетичному рівні. 
Результат застосування техно-
логій Stoller буде максимальним 
при комплексному підході. Зо-
крема, передпосівна обробка 
насіння дозволяє уже на почат-

кових стадіях розвитку рослин 
сформувати кореневу систему й 
досягти продуктивного накопи-
чення поживних речовин. У свою 
чергу, підживлення на початковій 
стадії росту формує масу над-
земної частини, яка є більшою на 
15-20% порівняно із контролем. 
А стимулювання на стадії фор-
мування зерен дозволяє перена-
правляти вуглеводи до запасаю-
чої тканини та насіння.

Для вирішення питань щодо 
підтримки гормонального балан-
су в рослині, оптимізації впливу 
мінералів на активність і функції 
регуляторів росту рослин компа-
нія Stoller Group пропонує вітчиз-
няним аграріям кілька препара-
тів, які допомагають рослині на 
кожній стадії її розвитку. До них 
належать:

1. Bioforge – для підвищення 
стійкості рослин до дії стресових 
факторів та контролю рівня ети-
лену. Bioforge – це запатентована 
сполука N,N’ (диформіл сечови-
на), що має антиоксидантну при-
роду й значно посилює ріст біль-
шості зернових культур, діючи на 
генному рівні.

2. Stimulate Yield Enhancer – 
регулятор росту рослин для сти-
мулювання розвитку. Він містить 
сигнальні молекули, що сприяють 
оптимальному функціонуванню 
рослин. Препарат застосовується 
для різних видів обробок протя-
гом усього сезону, забезпечуючи 
високу врожайність та продуктив-
ність рослин.

3. Fast Start – для активних 
однорідних сходів та формування 
масивної кореневої системи на 
ранніх етапах розвитку. Препарат 
застосовується в якості передпо-
сівної обробки насіння та посад-
кового матеріалу.

4. X-Tra Power – для актив-
ного вегетативного росту й роз-
витку кореневої системи. Його 
застосування допомагає росли-
нам більш активно поглинати по-
живні речовини з ґрунту та спри-
яє встановленню гормонального 
балансу.

5. X-Cyte – регулятор росту 
для покращення цвітіння й запи-
лення в умовах високих темпе-
ратур. Препарат активізує гени, 
які регулюють транспортування 
цукрів, а також збільшує запас-
ну здатність тканини для фор-
мування однорідної за розміром 
і формою товарної частини вро-
жаю.

6. Sugar Mover – для мобіліза-
ції цукрів та покращеного нали-
вання зерна. Препарат компанії 
забезпечує рослину бором та мо-
лібденом, підвищує вміст білка та 
клейковини у зерні, а також спри-
яє збільшенню розмірів плодів і 
насіння.

7. Nitrate Balancer – для мобі-
лізації цукрів та їх накопичення в 
запасаючих тканинах. Препарат 
пригнічує вегетативний ріст рос-
лин. Він також поповнює вміст 
бору та молібдену, підвищує вміст 
цукру в коренеплодах та підтри-
мує азот на оптимальному рівні.

Загалом польові дослідження 
та виробничі посіви показали, що 
застосування препаратів дозво-
ляє покращувати генетичну екс-
пресію, мінімізувати вплив факто-
рів стресу та зберегти потенціал 
врожайності на ключових етапах 
розвитку рослини. За висновками 
експертів компанії Stoller Group, 
реалізація запропонованої систе-
ми живлення рослин забезпечує 
підвищення урожайності сіль-
ськогосподарських культур.

Враховуючи постійну мін-
ливість погодно-кліматичних 
умов та їхній негативний вплив 
на сільське господарство, для 
українських аграріїв прийшов 
час вирощувати культури по-но-
вому. Компанія Stoller Group го-
това допомогти товаровироб-
никам у складних, але вкрай 
важливих фізіологічних проце-
сах регулювання стресу та роз-
криття генетичного потенціалу 
рослин.

тел. (044) 498-52-35,
info@stollerukraine.com
www.stollerukraine.com.ua

Джон Фішер

Ніка Насімов, комерційний директор 
StollerUkraine
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СОЯ В 2016 РОЦІ. ПІДСУМКИ СЕЗОНУ
Сезон 2016 року вже добігає кінця, і 

ми можемо зробити деякі попередні 
висновки, а саме: які фактори вплинули на 
врожайність сої у цьому році з не зовсім 
типовим кліматом.

Початок сезону для багатьох господарств видався 
важким, з огляду на те, що передпосівний обробіток ґрунту 
та сама сівба сої відбувалися у проміжки між затяжними 
дощами, що суттєво  відсунуло час висівання всередині 
та наприкінці травня. Ще більшою проблемою виявився 
слабкий початковий розвиток рослин сої на полях, де 
вносились ґрунтові гербіциди на основі метрибузину та 
ацетохлору, а в деяких випадках навіть повна загибель 
рослин сої з подальшим пересіванням. Тобто відбулося 
промивання опадами гербіциду в кореневмісний шар 
ґрунту. На пересіяних площах та площах, на яких рослини 
сої вижили, рослини були у пригніченому стані, світло- 
зеленого кольору, з хімічними опіками на нижніх листках.  
Також відмічалось запізніле формування азотфіксуючих 
бульбочок. Зрозуміло, що рослини, які знаходяться 
у стресі, не мають можливості формувати та живити 
симбіотичні  зв’язки, що, у свою чергу, також затримало 
розвиток рослин сої на початкових етапах. 

Далі розглянемо більш детально розвиток рослин та 
інтенсивність азотофіксації рослин сої, інокульованих 
різними препаратами.

1. Чітко відстежувалась тенденція формування 
більшої кількості та маси азотфіксуючих бульбочок 
в залежності від титру та рекомендованих виробником 
норм препарату.  Тобто у несприятливих умовах велика 
кількість ризобактерій гине, і в таких умовах повноцінну 
азотфіксацію забезпечують ті препарати, які дають мож-
ливість інфікувати кожну насінину більшою кількістю 
бактерій вірулентних штамів. 

Фото 1. Ліворуч – препарат з низьким титром, 
праворуч – рослини сої, оброблені висококонцентрованим 
інокулянтом Агрібактер®

2. Поля, на яких насіння сої було інокульовано 
препаратами Агрібактер® та Різофікс®, сформу-
вали високу врожайність завдяки тому, що у своє-
му вмісті мають два штами бактерій   Bradyrhizobium 
elkanii  – U 1301 та U 1302. Вони адаптовані  до підви-
щених температур, що особливо важливо в останні 
роки в Україні, та мають різний розвиток і ефектив-
ність у часі. Перший штам заселяє центральний ко-
рінь і починає процес азотфіксації з фази приморді-
альних листків (12-14 день від сходів). Другий штам 
заселяє периферійні корені та має пролонгований 
термін азотфіксації аж до закінчення наливання бо-
бів. Завдяки подовженому терміну азотфіксації рос-
лина сої отримує більше азоту, відповідно формуючи 
більший врожай. Цьогоріч перший штам завдяки не-
сприятливим умовам не спрацював, а другий штам у 
другій половині вегетації відпрацював за двох і сфор-
мував повноцінній врожай. 

Фото 3



www.agroprod.biz 29

Фото 2. Розміщення азотфіксуючих бульбочок на 
периферійних коренях типово для штаму U 1302.

3. Новинка українського ринку інокулянтів для 
сої – препарат БіоБуст Плюс® (Ліквід) – сформу-
вав неперевершений врожай на всіх ділянках 
використання. 

БіоБуст Плюс® (Ліквід) має у cвоєму складі, окрім 
азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum, 

рістстимулюючу та сіркомобілізуючу Delftia 
acidovorans, яка до того ж виступає у ролі пробіотика 
коренів сої. Заселюючи кореневу систему, бактерія 
захищає корені від патогенних мікроорганізмів. 
Вона стимулює розвиток кореневої системи та 
всієї рослини, роблячи рослину більш стійкою до 
негативних факторів навколишнього середовища. 
Цей препарат особливо ефективний у регіонах з 
недостатнім зволоженням.

Фото 5

На фото 4 – рослини, інокульовані препаратом, 
що містить Bradyrhizobium japonicum та Delftia 
acidovorans, на фото 5 – тільки Bradyrhizobium 
japonicum. А різниця у врожайності сягала до 
4 ц/га на користь БіоБуст Плюс® (Ліквід) щодо кращих 
інокулянтів на ринку. 

Отже, навіть у не дуже сприятливому для 
вирощування сої 2016 році виробники, які обрали 
двоштамові інокулянти  Агрібактер® та РізоФікс, ® а також 
двокомпонентний БіоБуст Плюс® (Ліквід), отримали від 
25 до 40 ц/га в залежності від ґрунтово-кліматичних умов 
та технології.

Павло Волинець, провідний агроном ТОВ «Агрітема»

Фото 4
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САДІВНИЦТВО

ДП «Голланд Плант Україна» – плодорозсадник, 
який з 2004-го року успішно працює на Закарпатті. 
Плодорозсадник добре відомий завдяки інноваційно-
му підходу до вирощування продукції, впровадженню 
передових технологій і чіткому дотриманню тенден-
цій ринку. Це дозволяє значно розширити потенціал 
галузі садівництва та покращити можливості кожного 
окремого садівника.

ДП «Голланд Плант Україна» 
розвиває кілька напрямків. Роз-
садник пропонує садівникам як 
високоякісні саджанці традицій-
них сортів яблуні, сливи, груші, 
черешні, вишні, персика, так і ряд 
інноваційних, стійких до хвороб 
сортів плодових культур.

Останні кілька років робота 
фахівців плодорозсадника зосе-
реджена на розвитку напрямку 
виробництва саджанців плодових 
культур стійких до хвороб сортів. 
Європейські садівники вже ви-
знали значення і переваги імун-
них сортів у виробництві фруктів, 
оскільки їх переваги і вигода оче-
видні.

Компанія «Голланд Плант Укра-
їна» вже протягом 16 років актив-
но працює у цьому напрямку. Не 
став винятком і цей рік. Про зміни 
у роботі і нові проекти компанії 
«Голланд Плант Україна» журна-
лу «АгроЕліта» розповів директор 
ДП «Голланд Плант Україна» Бей-
ло Цегла.

– Які найяскравіші події цього 
року може виділити для себе 
компанія «Голланд Плант Укра-
їна»?

Бейло Цегла: «Цей рік був на-
сичений подіями. Незважаючи на 
непросту ситуацію в країні, ком-
панія не стоїть на одному місці. В 
цьому році ми ввели у виробни-
цтво ряд інновацій, що дозволило 

підняти якість продукції ще вище. 
У зв’язку з економічною ситуаці-
єю нам довелося поміняти стра-
тегію своєї роботи. Починаючи з 
січня 2017 року, компанія почне 
активно розвивати напрямки, які 
затребувані на ринках Європи. 
Також ми продовжуємо активно 
розвивати програми «Натураль-
не яблуко®» і «Шведська енер-
гетична верба», які вже показали 
прекрасні результати у наших 
партнерів».

– Над впровадженням в Укра-
їні проекту «Натуральне яблу-
ко®» компанія «Голланд Плант 
Україна» останні п’ять років 
працює дуже активно. Чи мож-
на вже сьогодні говорити про 
результати цього проекту?

Бейло Цегла: «У 2010 році ми 
купили ліцензії на наші клубні 
сорти, які представляють бренд 
«Натуральне Яблуко®». Процес 
реєстрації тривав два роки, після 
чого Програму почали успішно 
впроваджувати у садівництві в  
Україні. Цього року по всій тери-
торії України у багатьох наших 
партнерів вже рясно плодоносять 
сади «Натуральне Яблуко®». Ми 
почули схвальні відгуки. Тепер 
переходимо до наступного етапу 
Програми – організації реалізації 

продукції. Адже «Голланд Плант 
Україна» також прагне допомогти 
своїм партнерам успішно прода-
вати яблука.

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

Завдяки своїй резистентності 
імунні сорти дають можливість до-
сягти хороших результатів також 
і початківцям садівникам, що не 
мають великого досвіду роботи з 
плодовими деревами.

Саджанці імунних сортів, які ви-
робляє плодорозсадник ДП «Гол-
ланд Плант Україна», створюють 
безпечну основу для закладан-
ня високоякісного, прибуткового 
саду.

У 2017 РІК - З НОВИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ У САДІВНИЦТВІ!
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В Україні компанія вже кілька 
років успішно розвиває ряд ін-
новаційних проектів. Компанія 
не стоїть на місці, втілюючи у 
реальність все нові й нові ідеї, та 
розширюючи можливості україн-
ських садівників. Не зупиняючись 
на досягнутому, компанія постій-
но розвиває напрямок виробни-
цтва саджанців новітніх, перспек-
тивних, імунних сортів плодових 
культур.

Цього року ми розширили асор-
тимент стійких до хвороб сортів 
двома новими сортами яблук 
чеської селекції – стійкий до хво-
роб сорт яблук Соларіс® і ранній 
сорт яблука Аллегро®.

Одна з найбільш значних подій 
цього року – купівля ексклюзивної 
ліцензії на стійкий до хвороб сорт 
сливи Топпенд Плюс®. Сорт кори-
стується великою популярністю і 
попитом у всій Європі. Кліматич-
ні умови України оптимальні для 
успішного промислового вирощу-
вання слив, проте її прибуткове 
виробництво можливе тільки за 
умови використання відповідних 
сортів». 

– Які ж характеристики пови-
нен мати сорт сливи, для його 
успішного, рентабельного ви-
робництва?

Бейло Цегла: «Сорт має бути 
стійким до хвороб, рано вступа-
ти у плодоношення, приносити 
постійні великі врожаї. Плоди 
мають бути великими і привабли-
вими. Термін дозрівання повинен 
бути раннім або пізнім для того, 
щоб продавати урожай за макси-
мально 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 ви-
робництва варення і паленки, а 
також сушіння. Всі ці якості має 
популярний у всій Європі сорт 
сливи Топенд Плюс®. Він входить 
у ТОП-серію сортів сливи Німеч-

чини. До серії ТОП відносять тіль-
ки ті сорти слив, середня маса 
плодів яких становить 50 і більше 
грам. 

Сорт Топенд Плюс® – це 
66 грам! Цей сорт сливи 
має найбільший розмір і 
масу плоду в світі! 

Та це не єдина перевага даного 
сорту. Дерево середньоросле, гілки 
спрямовані стрімко вгору. Планта-
цію можна планувати з густою по-
садкою (5х2). Сорт рано вступає у 
плодоношення і потенціал врожай-
ності надзвичайно високий. 

А найціннішою характеристи-
кою сорту є його стійкість до ві-
русів. Сорт стійкий до сливової 
віспи, іржі і вірусу Шарки. Сорт 
толерантний до моніліозу. Сорт 
самозапилюється. Плоди вели-
кі, покриті восковим нальотом. 
Смак слив відмінний: з високим 
вмістом цукру і хорошим спів-
відношенням фруктових кис-
лот (Brix 20%, загальна кислота 
9,5%). Форма слив традиційна. 
М’якоть плоду світло-жовтого ко-
льору, соковита, кісточка легко 

відходить від м’якоті. Вага одно-
го плоду в середньому становить 
65 грам. 

Термін дозрівання – перша по-
ловина жовтня. На сьогодні це 
єдиний сорт з настільки пізнім 
терміном дозрівання. Урожай до-
бре зберігається 4-6 тижнів. Ви-
користовують як для споживання 
у свіжому вигляді, так і для вироб-
ництва варення і паленки, а також 
сушіння.

Саджанці цих сортів дуже по-
пулярні і доступні в обмеженій 
кількості, тому їх вирощування і 
продаж здійснюються тільки за 
попереднім замовленням.

Якщо Ви плануєте закладати 
прибуткову плантацію, використо-
вуючи сортову базу, яка ще довгі 
роки не втратить свою новизну і 
комерційну цінність – наші фахівці 
з радістю дадуть відповідь на всі 
Ваші запитання!

Телефонуйте 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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ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ВИНОГРАДНОЇ 
ЛОЗИ – МАЙБУТНЄ ВИНОРОБСТВА 

15 листопада 2016 року компанія «Сингента» спільно з корпорацією «Укрвинпром» 
та СП «Айсберг» ЛТД провела «Свято молодого вина». Захід відбувся у селі Яноші, що у 
Береговському районі Закарпатської області. Цей захід поєднав в собі приємні зустрічі 
колег і партнерів, а також відкрив актуальні, серйозні дискусії щодо галузі виноградар-
ства. Адже в Україні ще належить збільшувати площі під насадження винограду, підніма-
ти якість його вирощування, створювати програми підтримки виноградарів, розвивати 
культуру споживання вина тощо.

Спільно з начальником відділу розвитку садівництва, 
виноградарства та виноробства Міністерства аграрної 
політики і продовольства України Віктором Костенком 
учасники конференції обговорили законодавчі ініціативи 
Мінагрополітики в виноградно-виноробній галузі, який 
говорив про існуючий стан виноградарства та винороб-
ної промисловості України. Він виділив такі основні про-
блеми, як скорочення площі виноградників, виробництва 
винограду і винопродукції через анексію Криму; недо-
статні обсяги виробництва винограду і винопродукції для 

забезпечення потреби внутрішнього ринку; відсутність 
фінансової державної підтримки у 2016 році, а також роз-
повів про законодавчі ініціативи міністерства.

Компанія «Сингента» за допомогою такого заходу праг-
нула продемонструвати ефективність системного захи-
сту винограду. Адже тільки за умови хорошого якісного 
винограду можна отримати хороше якісне вино. І тільки 
в об’єднанні наукових спеціалістів, виноробів та виногра-
дарів можна зібрати найкращі знання, підкріплені живим 
досвідом.

Володимир Воєводін, технічний експерт за спеці-
альними культурами компанії «Сингента», ознайомив 
присутніх з системою захисту виноградної лози. Він за-
значив, що в цьому році українські виноградники зазна-
ли чимало хвороб, чого не спостерігалося вже 5-7 років. 
Статистика показує, що за останні п’ять років особливо 
збільшився відсоток появи на виноградниках таких хво-
роб як біла та чорна гнилі, альтернаріоз, чорна плямис-
тість тощо.

Щодо шкідників – то великі показники зростання 
кількості за останні роки відносяться в першу чергу до 
брунькового кліща та цикад, а також гронової листовій-
ки. Аграріям слід бути уважними та постійно тримати ві-
ноградники на контролі. 

ВИНОГРАДАРСТВО
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Тож, Володимир Воєводін дав вичерпну інформацію 
про переваги різних препаратів компанії «Сингента», 
про те, як вони працюють, в який час вегетаційного пе-
ріоду їх необхідно застосовувати. Компанія «Сингента» 
має всю лінійку препаратів для комплексного захисту 
виноградників. Володимир Воєводин зазначив, що най-
більш ефективним підходом в цьому аспекті є профі-
лактичне застосування, але навіть якщо проблема вже 
встигла достатньо уразити рослини, препарати Syngenta 
допоможуть їх врятувати. На конференції була представ-
лена презентація багатьох продуктів захисту винограду 
різного напрямку (Квадріс®, Світч®, Тіовіт Джет®, Діналі®, 
Топаз®, Карате® Зеон, Люфокс®, Проклейм™, Люмакс®, 
Ураган Форте® Фюзілад Форте®, Ридоміл® Голд МЦ, Дітан® 
М-45, Пергадо® R тощо), ми ж дамо розгорнуту характе-
ристику деяких з них. 

Пергадо® R захищає грона від фази 
бутонізації до повного формування ягід

Препарат має дві діючі речовини: 25 г/кг мандіпро-
паміду та 245 г/кг оксихлориду. Слід зазначити, що цей 
новітній фунгіцид відповідає новим, більш суворим ви-
могам Європейського Союзу щодо кількості окисів або 
солей міді у чистому вигляді (при одноразовому засто-
суванні вона не повинна перевищувати 1 кг/га, всього за 
сезон – 3 кг/га). Цікавою речовиною є мандіпропамід – 
він відноситься до нового хімічного класу манделамідів 
і має відмінний токсикологічний та екологічний профіль, 
що відкриває широкі можливості для експорту вина.

Пергадо® R є найкращим рішенням в захисті від пер-
винного зараження мілдью, краснухою, чорною гниллю. 
Оптимальні терміни його застосування: фаза появи 
суцвіть – розрихлення суцвіть та фаза «ягода-рисина» 
– змикання ягід у гронах. До речі, спеціалісти компанії 
«Сингента» рекомендують в останній фазі використову-
вати цей препарат після Ридоміл® Голд МЦ. Відзначимо 
наступні переваги Пергадо® R: 
	 швидко проникає в тканини (1-2 години);
	 утворює захисний «екран» під кутикулою ягід і лист-

ків та забезпечує тим самим їх відмінний захист;
	 захисний екран «росте» разом з листком або яго-

дою, не дозволяючи патогенам уражати рослинні 
тканини;

	 ефективність не залежить від погодних умов;
	 висока стійкість до змивання;
	 високе зчеплення з восковим покривом ягід;
	 не впливає на ферментацію і смакові властивості 

вина;
	 має захисну, лікувальну, антиспорулянтну дію;
	 попереджує зараження бактеріальними хвороба-

ми, адже містить мідь;
	 комплексний фунгіцид: запобігає виникненню ре-

зистентності.

Володимир Воєводін під час презентації принагідно 
застеріг виноградарів-учасників конференції від вико-
ристання генериків, зазначивши, що вони негативно 
впливають на ефект від подальшої дії оригінальних пре-
паратів. Втім, саме Пергадо® R врятував виноградники 
декількох господарств, у яких була така ситуація, коли 
навіть деякі інші препарати Syngenta після використан-
ня генериків діяли не достатньо сильно. 

Діналі® збереже кожну ягоду у гроні
Препарат має високу ефективність проти оїдіуму, 

чорної гнилі, краснухи та інших хвороб. Містить дві дію-
чи речовини: 
1) дифеноконазол (60 г/л) – трансламінарний фунгі-

цид, який діє на патоген гриба під час проникнення 
в рослину, що швидко поглинає його, а також під час 
формування гаусторій. Він втручається в біосинтез 
стиролів у клітинних мембранах, що призводить до 
порушення функції мембрани й витоку цитоплазма-
тичного вмісту, а це зупиняє розвиток грибів;

2) цифлуфенамід (30 г/л) – належить до нового 
унікального класу фунгіцидів – амідоксимів. Діє 
системно. Є високоактивним проти борошни-
сто-росяних грибів.

Переваги Діналі®:
	 найкращий системний препарат для захисту вино-

граду від комплексу хвороб із лікувальним ефек-
том; ефективний проти всіх штамів хвороб, стійких 
до стробілуринів, морфолінів, триазолів;

	 властива газова фаза (до 4 см від місця потраплян-
ня краплі);

	 подовжена профілактична, лікувальна і залишкова 
активність;

	 стійкість до змивання дощем і високої температури;
	 переміщується в рослині базипетально, трансламі-

нарно й акропетально;
	 захищає виноград протягом 20 днів;
	 залишається ефективним при високому інфекцій-

ному фоні і навіть за наявності різних стадій роз-
витку хвороби.

Проклейм™ – надійний захист від 
лускокрилих шкідників в екстремальних 
умовах

Складною, але конче важливою є боротьба з 
лускокрилими шкідниками в спекотних умовах – адже 
саме тоді відбувається їх інтенсивний розвиток. Ситуа-
ція ускладнюється тим, що личинки лускокрилих хар-
чуються у важкодоступних місцях – на нижній стороні 
листків або всередині плодів. Пошкодження винограду 
цими шкідниками призводить до істотного зниження 
його якості для виробництва вина, саме тому компанія 
«Сингента» пропонує виноградарям новітній інсектицид 
Проклейм™, який є неперевершеним за ефективністю в 
спекотних умовах. 

Переваги препарату:
	 знищує всіх лускокрилих шкідників – відкрито та 

приховано живучих;
	 починає діяти з фази яйця – має пряму овіцидну 

дію: при потраплянні на яйцекладку проникає че-
рез оболонку яйця і личинка гине, не виходячи з 
нього, або отримує летальну дозу в момент прогри-
зання хоріона яйця;

	 повністю проникає в рослинні тканини протягом 
двох годин; 

	 забезпечує ефективну дію до 15 діб;
	 ефективність у спекотних умовах (навіть вище 

+35°С) та при великій кількості опадів; не залежить 
від кислотності робочого розчину;
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	 короткий термін очікування для винограду – 14 
днів;

	 сумісний з біозахистом – безпечний для ентомофа-
гів через 5-24 години після обприскування.

Рекомендації щодо застосування препарату на ви-
нограді такі: 
	 проти гронової листовійки і бавовникової совки 

– на початку відродження гусениць (5-7 жнів від 
початку льоту самців). Проклейм™ може застосову-
ватися проти будь-якого з трьох поколінь гронової 
листовійки та має додатково високу ефективність 
проти бавовникової совки;

	 проти дворічної листовійки – 2-3 доби після почат-
ку льоту (має виражену овіцидну дію);

	 норма витрати робочої рідини – 600-800 л/га.

Люфокс®: подвійний захист гарантує 
збереження винної сировини

Діючими речовинами цього інсектициду є фенокси-
карб (75 г/л) та люфенурон (30 г/л). Спеціалісти компанії 
«Сингента» рекомендують вносити препарат в нормі 1 
л/га, можливо, з порційним застосуванням з інтерва-
лом 7-14 днів. Термін його очікування складає 30 днів. 
Люфокс® є особливо ефективним проти гронової листо-
війки 3-го покоління.

Головні переваги препарату Люфокс®:
	 висока ефективність проти шкідників за рахунок 

поєднання двох діючих речовин;
	 потужна овіцидна дія (на яйцекладку до 5–7 днів);
	 має ларвіцидну дію — порушує процеси линьки гу-

сені;
	 має стерилянтний ефект на імаго (при безпосеред-

ньому контакті);
	 не має фітотоксичної дії (не утворює «сітки» навіть 

на плодах високочутливих сортів);
	 безпечний для людей і корисної ентомофауни.

Основні аспекти якісного внесення ЗЗР
Олег Людвиновський, експерт з технологій вне-

сення продуктів компанії «Сингента», розповів при-
сутнім про програму технічної підтримки під назвою 
«АгроГід», яка включає різні сервіси, зокрема, сервіс 
контролю якості обприскування. Виділимо декілька 
важливих тез.
	 Правильний вибір препарату – це тільки половина 

успіху. Другий важливий чинник - обробка препа-
ратом у потрібний час, тобто в оптимальну фазу 
хвороби або шкідника.

	 Здатність крапель проникати всередину — одна з 
основних умов, з огляду на які визначають параме-
три обприскування. Дрібні краплі краще утриму-
ються на виноградниках, ніж великі. Таким чином, 
втрати робочого розчину будуть мінімальні, а ефект 
від препарату – максимальний. Оптимальний розмір 
крапель при роботі з виноградниками 100-200 мкм.

	 Компанія «Сингента» пропонує розпилювачі для 
якісного внесення ЗЗР, які, зокрема, підійдуть 
для роботи з розчинами в дуже жорсткій воді, 
що є актуальним для Закарпаття. Адже неякісне 
внесення може знизити ефективність продукту 
до 70%.

	 Необхідно періодично калібрувати обприскувач та 
уникати високої швидкості (більше 18 км/год).

Відгуки учасників  конференції «Свято 
молодого вина»

Геннадій Арнгольд, генеральний директор СП 
«Айсберг» ЛТД (ТМ «Чизай»): «Закарпаття – це чу-
довий край виноградарства та виноробних тради-
цій. Для цього тут є всі умови: благодатний клімат, 
ґрунти, які багаті на мінерали. На сьогодні наше під-
приємство має 270 га винограду, які розташовані в 
Береговському, Іршавському та Мукачевському райо-
нах Закарпатської області, та виноробний завод в 
м. Берегово. Обходимося без крапельного зрошення та 
великої кількості мінеральних добрив. Приділяємо ве-
лику увагу захисту виноградників від хвороб та шкід-
ників. З компанією «Сингента» почали співпрацювати 
відносно нещодавно, але наше партнерство інтен-
сивно набирає оберти – параллельно з відродженням 
статусу Закарпаття як виноробного краю. На сьо-
годні користуємось трьома препаратами Syngenta: 
Топаз, Ридоміл® Голд МЦ, Хорус®».

Володимир Гісем, віце-президент Ради корпо-
рації «Укрвинпром»: «Наша корпорація докладає мак-
симум зусиль для розвитку галузі виноградарства, що 
включає в себе не тільки створення якісного вітчизня-
ного продукту, а й стабільну велику кількість робочих 
місць. Всередині галузі одночасно стикаються багато 
протиріч, що стосуються державної політики, поточ-
ного стану бізнесу та реальної економічної ситуації. 
Але шляхом таких зібрань як сьогодні, розв’язання цих 
протиріч можливе. Нам приємно співпрацювати з ком-
панією «Сингента», з якою ми вже не вперше проводимо 
подібний захід. Ми об’єднуємо наш професіоналізм для 
того, щоб разом прийти до мети – зробити виногра-
дарство в Україні сучасною, самодостатньою, широко 
розвинутою галуззю».

Після завершення виступів учасників конференції 
та гарячих дискусій настало справжнє «Свято молодо-
го вина»: під час дружнього обіду всі гості мали мож-
ливість продегустувати зразки молодих вин закарпат-
ських виробників, чудовий смак яких не залишав сум-
нівів в тому, що у виноробній галузі України є велике 
майбутнє.

Тетяна Бєлінська
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КРОНОС-6 – КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ 
АГРЕГАТ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

В рамках Міжнародної виставки сільськогосподарської техніки 
і обладнання «ІнтерАгро 2016» уже втретє організатори провели 
конкурс InterAGRO Innovation Award. Метою цього заходу було 
визначення найкращих рішень у виробництві техніки та облад-
нання. На конкурсі комісія оцінювала понад 30 інноваційних рі-
шень за п'ятьма номінаціями. У номінації «Машини для обробітку 
ґрунту і посівів. Інноваційна техніка та обладнання» перемогу 
здобула дискова борона Кронос-6 від компанії Veles Agro.

Компактна дискова борона Кро-
нос-6 призначена для швидкого по-
верхневого обробітку стерні зерно-
вих і механічних культур з інтенсив-
ним розпушуванням, кришенням та 
перемішуванням ґрунту, одночас-
ним підрізанням рослинних решток, 
створенням оптимальних умов для 
розвитку ґрунтової біоти.

До особливостей конструкції 
агрегату можна віднести такі:

- дискові робочі органи змонто-
вані попарно на одній пружній стій-
ці, яка через ґумові амортизатори 
кріпиться до рами. Це забезпечує 
нелінійні низькочастотні коливання 
дискових робочих органів у верти-
кальній площині з амплітудою до 20 
мм і високочастотні коливання у го-
ризонтальній площині з амплітудою 
2-3 мм;

- диски встановлено на відстані 
220 мм, у два ряди, чим забезпечу-
ється обробіток ґрунту одним диском 
шириною 110 мм, що дозволяє га-
рантувати 100% підрізання та фор-
мування рівного дна обробітку навіть 
за важких умов використання;

- агрегат комплектується оригі-
нальним ґумоклиновим котком за-
критого типу, який забезпечує якісне 
поверхневе та підповерхневе ущіль-
нення обробленого шару ґрунту;

- середня глибина роботи агре-
гату становить 6 см при режимі 
швидкості від 7,4 до 14,5 км/год, 
продуктивність при цьому може 
складати 4,3-8,4 га/год, рекомендо-
вана потужність трактора дорівнює 
200-250 к.с.

Стосовно перемоги у конкурсі 
InterAGRO Innovation Award заступ-

ник комерційного директора з 
технічних питань компанії Veles 
Agro Віктор Плахотній зауважив, 
що переможець Кронос-6 – ре-
зультат багаторічних наукових до-
сліджень компанії, впровадження 
кращого світового досвіду та інно-
ваційних рішень в українських реалі-
ях. Дискову борону Кронос-6 можна 
сміливо назвати сучасним «лущиль-
ником», який якісно обробляє ґрун-
тову поверхню. Це підтверджується 
маркетинговими дослідженнями 
попиту на ринку сільськогосподар-
ської техніки, адже аграрії бажають 
застосовувати агрегати, які б не 
глибоко, але якісно обробляли по-
верхню. Саме таку машину компанія 
Veles Agro представила на виставці 
«ІнтерАГРО 2016». У конструюванні 
цієї борони було застосовано досить 
багато інноваційних рішень. Тому 
компанія подала документацію на 
участь у конкурсі. В результаті про-
ведення заходу Veles Agro стала 
єдиним вітчизняним виробником, 
який отримав нагороду за інновацій-
ні рішення у класі машин для обро-
бітку ґрунту.

Віктор Плахотній також зазначив: 
«Дослідні зразки дискової борони 
вже працюють у полях, зокрема у Ві-
нницькій та Одеській областях. Вони 
показали доволі хороші результа-
ти, якими ми більш ніж задоволе-
ні, адже конструкція агрегату була 
прорахована надійно. Господарства 
спершу взяли агрегат на випробу-
вання, побачили, як він працює, і 
придбали для себе. Цього року ком-
панія Veles Agro запускає дискову 
борону Кронос-6 та її модифікації у 
серійне виробництво».

ТОВ «Велес - Агро ЛТД.»
м.Одеса, Миколаївська дорога, 253
тел. +380 48 716 14 19 (20, 21)
моб.: +380 67 716 14 19
Е-mail: sales@velesagro.com,
www.velesagro.com





Лідерство – це бути найкращими 
у всьому. У галузі машинобудуван-
ня це означає запропонувати кращі 
технологічні рішення у поєднанні з 
досягненням високих економічних 
результатів. Таку надійну та ефек-
тивну сільськогосподарську техні-
ку пропонує компанія New Holland 
Agriculture. Флагманом у лінійці ком-
панії є зернозбиральні комбайни, що 
уособлюють новий вимір технологій 
збирання врожаю.

New Holland, реалізуючи стратегію 
лідерства, прагне зробити сільське 
господарство більш ефективним, од-
ночасно знижуючи негативний вплив 
на довкілля. Основою цього проце-
су стало застосування екологічно 
безпечних енергетичних технологій 

Clean Energy Leader. Власне, пред-
ставник модельного ряду комбайнів 
CR10.90 розроблявся з думкою про 
скорочення експлуатаційних витрат. 
На ньому встановлено «Дизельний 
Двигун 2014 року» – Cursor 16 ви-
робництва компанії FPT Industrial із 
передовою системою ECOBlue™ Hi-
eSCR, яка забезпечує його відповід-
ність вимогам екологічного стандар-
ту Tier 4B. Ці комбайни споживають 
менше пального ніж їхні аналоги по-
передньої серії CR з двигунами еко-
логічного стандарту Tier 4A. Потуж-
ність при цьому становить 653 к.с.

Комбайн CR10.90 є рекордсме-
ном. У 2014 році він встановив сві-
товий рекорд Гіннеса – за 8 годин зі-
брав 797,656 т пшениці із вологістю 

13,7% при середній врожайності 10 
т/га. Продуктивність в середньому 
складала 8-9 га/год. До комбайну 
можна використовувати зернові 
жатки з робочою шириною від 6,10 
м. Це перший комбайн, на який вста-
новили похилу кабіну Harvest SuiteTM 
Ultra з найбільшою площею засклен-
ня 6,3 кв.м та внутрішнім об’ємом 
3,8 куб.м. Бункер комбайну CR10.90 
теж вражає розміром – об’єм скла-
дає 14500 л. На ньому встановлено 
систему обмолоту і сепарації Twin 
RotorTM. Загалом можна відзначи-
ти, CR10.90 – це найбільший, най-
потужніший, найпродуктивніший і 
найкращий за комфортом комбайн, 
який дозволяє у найкоротші терміни 
досягати аграріям найвищої рента-
бельності сільськогосподарського 
виробництва.

РЕКОРДСМЕН НА ПОЛІ – ГРОШІ В КИШЕНІ.
CR10.90 ВІД NEW HOLLAND AGRICULTURE
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«ІНТЕРАГРО-2016». 
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА…

Кінець року асоціюється в аграріїв із завершенням збору врожаю, підведенням підсумків, зведенням 
економічного балансу. Це також період раціонального планування своєї діяльності на наступний рік, який 
розпочався з першим засіяним гектаром озимини. Тому, коли завершився бурхливий час осінньо-польових 
робіт і є можливість спокійно подумати, варто зважити необхідність закупівлі пально-мастильних матеріа-
лів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту, а також ознайомитись із новинками сільськогосподар-
ської техніки і обладнання. Таку можливість надає найбільший виставковий захід на теренах України – «Інте-
рАгро» – який пройшов 8-11 листопада 2016 року.

Традиційно Міжнародна виставка сільськогосподар-
ської техніки і обладнання зустрічала гостей у Вистав-
ковому центрі «КиївЕкспоПлаза» на київських Нивках. 
Експонати відомих світових та вітчизняних брендів, а 
це 300 компаній, були розміщенні у 3 павільйонах на 
загальній площі понад 30 000 кв. м. Враховуючи при-
сутність учасників з 20-ти країн та понад 15 000 від-
відувачів, організатори виставки засвідчили, що захід 
поточного року став одним із найбільших серед усіх 
попередніх. Особливістю цьогорічної виставки стали 
проведення інтерактивних дебатів між представника-
ми влади, бізнесу та фахівців аграрного сектору; кон-
ференцій та круглих столів за участю почесних гостей 
з Німеччини, Франції та Держави Ізраїль, які вперше 
представляють свою країну.

Партнерами ТОВ «Київський міжнародний контрак-
товий ярмарок» у проведенні виставки були: Українська 
аграрна конфедерація, Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу», Торгово-економічний відділ посоль-
ства Німеччини в Україні, Торгово-економічний відділ 
посольства Франції в Україні.

Захід відбувався за підтримки Міністерства аграрної 
політики і продовольства. Зокрема, керівник відомства 
Тарас Кутовий на урочистому відкритті виставки за-
значив, що проведення такої виставки є надзвичайно 
важливою для будь-якого аграрія, який має можливість 
самостійно ознайомитися із зразками сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання, проконсультуватися із 
представниками безпосереднього виробника. Резуль-
тати роботи сільськогосподарської галузі сприяють в ак-



www.lemken.com.ua

Хто орієнтується на оригінальні запчастини ЛЕМКЕН, той орієнтується на найвищу якість. Це 
тому, що ми ставимо високі вимоги не тільки до довговічності та надійності нашої техніки, а й 
виробляємо наші запасні частини, орієнтуючись на сучасні технології виробництва та 

БЛАКИТНИЙ КОЛІР СПОНУКАЄ ДО ДІЙ 
ЗАПЧАСТИНИ ЛЕМКЕН:
ОРІЄНТУЙТЕСЬ НА ОРИГІНАЛ

 високоякісна сталь 
 великий ресурс використання
 найвищий технологічний рівень 
 бездоганна якість за доступною ціною
 великий асортимент, короткі  
строки поставки

Тільки на наших оригінальних 

запчастинах Ви знайдете штамп 

якості ЛЕМКЕН - товарний знак.

максимальний термін їх використання

тивізації виставкового руху в Україні, що сприймається 
надзвичайно позитивно для стратегічного розвитку цьо-
го сектору економіки.

Привітали учасників та відзначили важливість прове-
дення виставки «ІнтерАгро» також президент Української 
аграрної конфедерації, народний депутат України Леонід 
Козаченко, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель, 
посол Ізраїлю в Україні Іліав Білоцерківський і директор 
Національного агентства з підтримки французької еконо-
міки Business France в Україні Алекс Струве.

Серед світових аграрних брендів, які представили 
новинки сільськогосподарської техніки та обладнання 
на 2016/2017 роки, на Міжнародній виставці «ІнтерА-
гро 2016» були присутні Horsch, Claas, Amazone, Merlo, 
New Holland Agriculture, Bednar, Kuhn, John Deere, Case 
IH Agriculture, Vaderstad, Househam, Lemken, AGCO, 
Berthoud Agricole SAS, Hardi, Sharmuller, Tecnoma, 
Pottinger, ZEPPELIN, Manitou, Massey Ferguson, Maschio 
Gaspardo, Kverneland, Gregoire Besson, Mzuri, Hagie, JSB, 

Fendt, Challenger та інші. Серед вітчизняних компаній 
слід відзначити Veles Agro, які вибороли нагороду на 
конкурсі InterAGRO Innovation Award.

Вперше на виставці «ІнтерАгро» представлено Націо-
нальний павільйон Держави Ізраїль. У роботі павільйо-
ну взяли участь провідні ізраїльські компанії в сферах кра-
пельного зрошення, захисту рослин, переробки молока, 
тепличного господарювання: Netafim, (крапельне зрошен-
ня та мікро-іррігація), Adama (засоби захисту рослин), ABL 
Technologies (обладнання для переробки молока), Naan 
Dan Jain (крапельне зрошення та управління водними 
ресурсами), Hishtil (виробництво посадкового матеріалу), 
A.R.I. (захист систем транспортування рідини), A.I.K. (крапе-
льне зрошення відкритого ґрунту та будівництво теплиць).

Загалом Міжнародна виставка сільськогосподарської 
техніки та обладнання «ІнтерАгро 2016» пройшла успіш-
но, завдячуючи чіткій організації та активній участі від-
відувачів. Усі присутні будуть чекати плідної зустрічі на 
тому ж місці наступного разу…



Всеукраїнський аграрний журнал №11 (46) / 201644

«КУН-УКРАЇНА»: НАРОЩУЄМО 
ПРИСУТНІСТЬ НА РИНКУ

На виставці «ІнтерАгро» 2016, де зфокусовані остан-
ні досягнення та інновації машинобудування для агро-
сектору, компанія «КУН-Україна»  представила потужну 
експозицію. Провідний виробник сільськогосподарської 
техніки впевнено йде назустріч аграріям, пропонуючи 
найбільш актуальні та ефективні рішення. 

Фірмові червоні кольори КУН вочевидь задавали тон 
в багатій палітрі «ІнтерАгро» 2016. Окрім масштабної 
експозиції, розташованої в двох павільйонах, компанія 
виступила генеральним спонсором  спеціалізовано-
го форуму «Процеси та машини в агробізнесі». Також 
«КУН-Україна» разом з компанією «Техноторг» та про-
фільними ЗМІ  провели церемонію оголошення пере-
можців конкурсу серед прихильників продукції КУН. Ща-
сливі власники  техніки провідного світового виробника 
виграли поїздку на заводи КУН у Франції. 

Та головне, що потужна ефективна техніка стала 
справжнім рушієм розвитку агробізнесу в кожному ку-
точку України. На прикладі потрійної комбінації коса-
рок – передня навісна KUHN FC 313 та дві задні навісні 
KUHN FC 813 – генеральний директор компанії «КУН-У-
країна» Асад Лапш простежує шлях зростання технічних 
можливостей українських аграріїв: для будь-якого агра-
рія, в якого є проста косарка, це наступний етап розвит-
ку. Це еволюційний  крок: якщо раніше були роз-
повсюджені косарки з захватом 3-3,5 м, то зараз попу-
лярність набувають 8-9 метрові агрегати. Люди ростуть, 
росте й технічна оснащеність. Агрегатована з тракто-
ром від 200 к.с. комбінація косарок дозволяє, скажімо,  
швидко та якісно скосити за один день люцерну в стадії 
бутонізації - щоби отримати високоякісний корм.

Техніка КУН втілює в собі й концепцію універсаль-
ності. Яскравим взірцем цьому є комбінація - кормоз-
мішувач та видувач соломи EUROMIX PLUS. Зручні, 
економічні та надійні машини доступні в різних варіантах 
ємкості бункера: 11, 13, 15, 23, 25 і 27 м3.  А самохідний 
кормозмішувач KUHN SPW відзначає інтелектуальна 
система керування, яка розподіляє потужність двигуна 
між вузлами в залежності від операції. В комбінації з 

гідравлічною системою приводу шнеків це забезпечує 
високу продуктивність та якість змішування, простоту та 
комфорт в роботі, економічність. КУН - світовий лідер в 
техніці для тваринницької галузі. Зокрема, вітчизняним 
тваринникам пропонується найповніший та найбільш 
універсальний модельний ряд обмотувачів рулонів сіна 
та сінажу по французькій технології серії  KUHN RW та 
SW з унікальною запатентованою конструкцією ферми, 
яка забезпечує широку робочу базу при мінімальних 
транспортних габаритах. 

Звичайно, компанія КУН пропонує найбільш актуаль-
ні рішення  й для рослинництва. Сівалка точного висіву 
MАХІМА 2 TRX для кукурудзи і соняшнику  в 16-рядному 
та 18-рядному варіанті  відповідає вимогам будь-яких 
технологій вирощування. Вакуумний апарат ідеально за-
безпечує стабільність, глибину та будь-які потрібні нор-
ми висіву навіть на високій робочої швидкості. Сівалка 
обладнана великим бункером для мінеральних добрив, 
агрегатується  з трактором від 150 к.с. 

Новинка цього року - 9-метрова механічна навісна 
сівалка PREMIA, яку також відзначає висока енергое-
фективність, теж отримує своїх вдячних господарів в 
Україні. «Так, цю модель придбало господарство з Київ-
ської області – й по завершенні посівної компанії клієнт 
сказав велике спасибі, дуже задоволений її роботою», 
- говорить  менеджер з регіонального розвитку компанії 
«КУН-Україна» Борис Онищенко.

Неможливо пройти повз окраси виставки  - ESPRO 
6000 R. Фахівці підкреслюють, що ця модель увібрала в 
себе найкраще, що є на ринку посівних комплексів. Так, 
вона отримала золоту медаль в Парижі  минулого року за 
енергоефективність. Це втілена в інноваційних технічних 
рішеннях концепція високої продуктивності та, водночас, 
мінімізації вимог щодо потужності тракторів - від 200 к.с. 
ESPRO 6000 R має робочу довжину 3 і 6 м, легко тран-
спортується, забезпечує точність висіву навіть на високій 
швидкості - до 17 км/год. Модель ESPRO 6000 RС забез-
печує також одночасне внесення мінеральних добрив. 

А потужний розкидач мінеральних добрив AXIS 
відзначає швидка адаптація до різних типів добрив і ши-
рини захвату, унікальні рішення для абсолютної точності 
розкидання: система розподілення CDA, контроль GPS, 
система зважування КУН, концепція EMC для автома-
тичного підстроювання норми. 

Лінійка оприскувачів компанії КУН відповідає всім по-
требам сучасного господарства. 

Новий обприскувач  LEXIS оснащений запатен-
тованою системою стабілізації алюмінієвої штанги ши-
риною від 18 до 28 м Equilibrа. При цьому габарити у но-
вої машини значно менші за існуючі на ринку у даному 
сегменті, менша вага, чудова маневреність, ряд інших 
переваг, які забезпечують ще ліпшу продуктивність та 
якість обприскування при простоті експлуатації. 

Обприскувач STRONGER можна назвати найлег-
шим та водночас найсильнішим в своєму класі. В цьо-

Борис 
Онищенко

Асад 
Лапш



му році він оснащений двигуном потужністю 260 к.с. 
щоби працювати по мерзлоталому ґрунту на схилах 
при внесенні КАС. Продуктивний причіпний оприскувач 
METRIS теж оснащений системою стабілізації штанги 
EQUILIBRA в 4 напрямках. Сама штанга виготовлена зі 
спеціального алюмінієвого сплаву, що дозволяє без про-
блем працювати з КАС. 

«Щодо перспектив на ринку України – сьогодення у 
нас чудове, а майбутнє – світле, - говорить з легкою по-
смішкою Асад Лапш. І серйозно продовжує: «З кожним 
роком ми нарощуємо свою присутність на ринку, пред-
ставляємо нові моделі техніки КУН зі всіх наших заводів. 
Наступного року плануємо інтенсивно просувати  техні-
ку для обробітку ґрунту нашого американського заводу 
Kuhn Krause. Тут представлено лише культиватор, але 
готується дуже широка лінійка для різних типів обро-
бітку ґрунту. Американські технології дуже популярні в 
Україні – і ми пропонуємо під них кращі взірці техніки. 

Наш завод – це один із заводів групи компаній КУН, 
які розташовані в Північній Америці. Він спеціалізується 
саме на техніці для обробітку ґрунту. На виставці пред-
ставлений культиватор моделі Kuhn Krause 5635. Він 

вже добре знайомий нам аграріям, гарно себе проявив. 
Надійна та продумана конструкція дозволяє обробля-
ти великий обсяг рослинних решток на полях з різним 
рельєфом, перемішуючи із землею пожнивні остатки й 
гербіциди, забезпечує однорідність культивації, гарний  
контакт насіння з ґрунтом по всій поверхні. 

Також для українських аграріїв вельми цікавий 
агрегат для вертикального обробітку ґрунту Krause 
EXCELERATOR. Він забезпечує обробку поверхневого 
шару на глибину до 5 см, лише на глибину посіву, з міні-
мальним впливом і без переміщення ґрунту, з винятковим 
подрібненням пожнивних залишків. В Америці цей на-
прямок бурхливо розвивається, бо фермери дивляться, 
як зменшити свої витрати. А також пришвидшити свою 
роботу, бо часові рамки для посіву все ущільняються, по-
года не відзначається стабільністю. А наш агрегат робить 
підготовку насіннєвого ложа за один прохід, використо-
вуючи ексклюзивну 4-х ступінчасту обробку. Агрегат від-
значає дужа висока швидкість в порівнянні зі класичними 
знаряддями - до 16-18 км/г та продуктивність.  

Також  ми маємо вивірене технічне рішення для такої 
ресурсозберігаючої технології як стріп-тіл - Kuhn Krause 
GLADIATOR. Агрегат справляється з великим потоком 
пожнивних залишків, його незаперечною перевагою та-
кож є точна глибина обробки ґрунту, внесення добрив 
і ідеальна підготовка насіннєвого ложа. Загалом, нашу 
техніку відзначає гарна якість – вона завжди на першо-
му місце. А велика конструкторська та інженерна база, 
всебічне тестування в польових умовах дозволяє про-
понувати аграрію найбільш ефективне, досконале та 
вивірене рішення. Також велика перевага нашої компа-
нії  – це якісний оперативний сервіс, технічний супровід, 
велика кількість запасних частин в наявності на складі 
в Україні.  Загалом, наша техніка потужна та широко-
захватна, вона розрахована на великі площі та на фер-
мерів-професіоналів. Вона чудово зарекомендувала на 
найбільшому та вибагливому ринку Північної Америки 
– й українські фермери все більше розуміють її можли-
вості та переваги». 

Дмитро 
Вакуленко, 

експорт-
менеджер 

заводу Kuhn 
Krause (США), 

зліва
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ЩО HORSCH ПРОПОНУВАТИМЕ АГРАРІЯМ В 2017 РОЦІ?
Цьогоріч компанія «Хорш Україна» зди-

вувала відвідувачів міжнародної виставки 
сільськогосподарської техніки та облад-
нання «ІнтерАгро 2016» великою, непере-
вершеною експозицією агрегатів HORSCH. 
Цей німецький бренд створений для тих 
агровиробників, які підходять до сільсько-
го господарства інтелігентно і відпові-
дально, відносяться до землі з любов’ю та 
трепотом, ретельно і терпляче зважують 
кожен крок: від передпосівного обробітку 
ґрунту – до збирання. Тож, до уваги всіх, 
кому є близьким такий підхід, – «екскур-
сія» стендом компанії HORSCH, площа яко-
го, до речі, склала 851 м2.

Рівень безпомилкового обприскування 
досягнуто

Клют Йоханнес Мартін, генеральний директор 
ТОВ «ХОРШ УКРАЇНА»: «Ми дуже задоволені цьо-
горічною виставкою в Києві, адже це є масштабний 
і важливий для нас захід. В 2016 році не буде прово-
дитись відома виставка «Агрітехніка» в Ганновері, 
тому ми максимально вклали свої зусилля в розвиток 
всередині українського ринку, який є перспективним. 
З українськими фермерами ми співпрацюємо із ра-
дістю, адже вони дуже активні, і постійно дають нам 
нові завдання, ставлять нові актуальні питання, що 
стимулює нашу компанію рухатись вперед. Сьогодні 
на заході ми демонструємо, як ви бачите, різноманітну 
техніку HORSCH, про яку хочеться багато доброго 
говорити, але особливо відзначу нашу ексклюзивну 
новинку – самохідний обприскувач HORSCH Leeb 
PT 330. Він, я вважаю, є одним з найбільш потужних 
та ефективних обприскувачів, які існують на сьогод-
нішній день на світовому ринку. Офіційно на  виставці 
в Україні ми його демонструємо вперше. Тож, в цьому 
році компанія HORSCH в Україні реалізувала намічені 
плани, а на наступний рік у нас також багато планів та 
позитивних очікувань».

До речі, слід відзначити, що обприскувач HORSCH 
Leeb PT 330 отримав срібну медаль в конкурсі  
«InterAGRO Innovation Award» в номінації «Техніка 
та обладнання для захисту рослин. Про техніч-
ні переваги цієї досконалої машини мені розповів 
бренд-менеджер компанії «ХОРШ УКРАЇНА» Віктор 
Тіманов:

«Родзинка» HORSCH Leeb PT 330, яку одразу хо-
четься зазначити – це спеціально розроблена та запа-
тентована компанією HORSCH система стабілізації 
штанги Boom ControL Pro, що є смисловим центром 
в програмі ефективного внесення засобів захисту 
рослин. Вона дозволяє машині працювати на макси-
мально низьких висотах штанги, що забезпечується 
спеціальною паралелограмною підвіскою, яка працює 
з 4-ма датчиками. А вони, в свою чергу, контролюють 
позиційне розміщення штанги при копіюванні поверхні 

ґрунту, а також при проходженні перешкод. Цей про-
цес зав’язаний на системі роботи пневматичних цилін-
дрів (пневматика може швидше реагувати на сигнали 
датчиків, а також менш вибаглива в експлуатації). 
Завдяки поєднанню всіх цих технологічних рішень ма-
шина може працювати з робочою швидкістю до 33 км/
год. (!) та середньою продуктивністю до 50 га/год.».

Штанга має ширину 36 м з можливістю пониження 
ширини до 27 м. Компанія HORSCH є одним з небага-
тьох виробників, які застосовують систему розміщення 
форсунок на відстані 25 см одна від одної, але точно 
першим і єдиним виробником, який поєднав цю систе-
му з чіткою стабілізацію, мінімальною висотою штанги, 
ефективністю і швидкістю роботи.

 3 В роботі штанга може працювати вже при 30 см 
від контактної поверхні.

 3 Мінімальний знос робочої рідини.
 3 Завдяки мінімальній відстані штанги від оброблю-

ваної поверхні усувається явище, коли за колією 
обприскувача реагент не спрацьовує через вели-
кий стовп пилу (додатково цьому сприяє суцільна 
планка, яка встановлена на штанзі, завдання якої 
захистити форсунки від пошкоджень, а також 
усунути опір вітру при «відкритті» форсунок).

 3 Більш широкий швидкісний діапазон (без змін 
форсунок).

 3 Більш якісний контакт робочої речовини з контак-
тною поверхнею (на випробуваннях було прове-
дено дослідження на лакмусовому папері щодо 
якості розпилення).

 3 При збільшенні відстані від робочої поверхні більш 
ніж на 50 см. форсунки автоматично переключа-
ються на інтервал в 50 см. Система керування фор-
сунками зав’язана на пневматиці, тобто включення 
та відключення відбувається завдяки створення 
тиску на клапан тої чи іншої форсунки. Такого роду 
рішення значно спрощує конструкцію, оскільки, на 
відміну від електроклапанів, пневматика не вибаг-
лива до надлишкової вологи та інших несприятли-
вих зовнішніх факторів.

На агрегаті HORSCH Leeb PT 330 облаштована 
удосконалена система обприскування. Так, на ньому 
передбачено встановлення двох насосів: 1. Центробіжний 
– служить основним насосом для обприскування. Його 
продуктивність складає 1000 л/хв. Насос адаптований 
для робіт з агресивними реагентами, такими як КАС. 
2. Мембранно-поршневий – слугує як додатковий, для 
закачування води (якщо це проводиться через систему 
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самозавантаження), промивки технологічних ємностей, а 
також як допоміжний до центробіжного (у випадку, коли в 
систему потрапляє повітря).

Основний бак для хімії має об’єм 5 000 л та ви-
готовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує надій-
ність в експлуатації. Він не вибагливий до механічних 
пошкоджень, а також легко піддається очистці від 
попередніх речовин.

Інноваційний обприскувач HORSCH Leeb PT 330 
вперше з’явився на теренах України минулого року, і 
весь цей час проходив активні випробування на госпо-
дарствах в різних регіонах. Зокрема, в поточному сезоні 
ця машина успішно відпрацювала 15 тис. га на полях 
агрохолдингу «Батьківщина» в Запорізькій області. Тож, 
з наступного року обприскувач відкриється для продажу. 

Найпопулярніші агрегати HORSCH сезону 
2016-17 рр.

Тарас Рунців, менеджер Західного регіону ТОВ 
«ХОРШ УКРАЇНА»: «Сьогодні на нашому стенді ми 
вирішили представити основні машини, які продає-
мо в Україні, і які, відповідають чотирьом напрямкам 
нашої роботи (не враховуючи новинку – самохідний 
обприскувач – прим. ред.): 

 3 Культиватор Tiger 4 МT. Одна з важливих 
переваг цього агрегату в тому, що в його комп-
лектацію входить бункер для добрив – той, 
який ми зараз бачимо, має об’єм 2500 л. Таким 
чином, виходить простота та розумність опера-
цій: в аграрія є можливість вносити добрива під 
час основного передпосівного обробітку, що у 
підсумку дає економію часу, ресурсів та вологи 
і знімає додаткове навантаження з ґрунту. Крім 
того, при регулюванні певних опцій добрива мо-
жуть вноситись не тільки на глибину 5-10 см, а й 
на 20-25 см – при посушливих умовах це конче 
важливо для нормального їх розчинення.

! Бункери HORSCH є універсальними, тобто під-
ходять як для культиваторів Tiger, так і для сівалок 
Pronto. 

 3 Cівалка Pronto 8 SW. Найбільш популярна в 
Україні 6-метрова або 9-метрова сівалка Pronto 
DC, а сьогодні ми вирішили показати високопро-
дуктивну модель, яка підходить для великих 
господарств, Pronto 8 SW – з великим бункером 
місткістю 12 тис. л. Адже сіяти та одночасно вно-
сити добрива – це зараз тренд в Україні. 

 3 Сівалка точного висіву Maestro 24 SW. В цьому 
напрямку HORSCH є наразі найбільшим гравцем 
на ринку. Ця сівалка підходить для висіву соняш-
нику, кукурудзи, цукрового буряку та сорго і від-
різняється високим тиском сошника на ґрунт (до 
300 кг) та можливістю гідравлічного регулювання 
під час руху.

 3 Дискова борона Joker 8 RT. Цей агрегат характе-
ризується високою продуктивністю, при тому, що 
працює по будь-якому попереднику та будь-якій 
кількості пожнивних залишків. Завдяки Joker є 
можливість оперативно зробити стерньову обробку 
та швидко закрити вологу по всій площі».

Тетяна Бєлінська
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» СПІЛЬНО З 
КОРПОРАЦІЄЮ AGCO ПРЕДСТАВИЛА ІННОВАЦІЙНУ 

ТЕХНІКУ НА ВИСТАВЦІ «ІнтерАГРО 2016»
Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки і обладнання «ІнтерАгро» - це простір сучасності, 

пошуку нових можливостей, знайомство зі світовими ексклюзивами та серйозний поштовх для розвитку. 
Особливо вражаючими на такому заході виявляються саме технічні експозиції, адже прямо тут і зараз в аграрія 
є можливість ознайомитись з конструктивними і ергономічними особливостями машин та агрегатів, відчути 
рівень комфорту в кабіні та оцінити системне оснащення. «Волинська Фондова Компанія» традиційно прийняла 
участь у виставці з великим масштабом, надавши всім бажаючим можливість насолодитись ідеальними 
формами «металевих моделей». Цього року корпорація AGCO, дистриб`ютором якої є «ВФК», порадувала 
клієнтів численними оновленнями, які й презентувались на виставці «ІнтерАгро 2016» з 8 по 11 листопада.

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПОТУЖНІСТЬ, 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ, СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН 
– ТРАКТОР MF 8737

До вашої уваги головна новинка бренду Massey 
Ferguson та корпорації AGCO, яка була представлена на 
стенді – трактор MF 8737 з номінальною потужністю 340 
к.с. – інноваційна модель 2016 року, яку у вересні тільки 
почали випускати. Наведемо його головні технічні харак-
теристики.

– Двигун AGCO POWER, шестициліндровий, об’є-
мом 8,4, з паливною системою Common Rail та високим 
показником потужності крутного моменту. Електронне 
управління двигуном (ЕУД) дозволяє проводити безпе-
рервне регулювання обсягу і періодичності упорскування 
палива з урахуванням оборотів і навантаження двигуна, 
що забезпечує збільшення потужності і чудову економію 
палива. 

Завод AGCO POWER у Фінляндії виробляє 50 тис. двигу-
нів в рік – це вражаючі масштаби. На тракторах серії MF 8730 
встановлений такий двигун п’ятого покоління. Він збираєть-
ся на заводі тільки роботами, а відсутність людського факто-
ру гарантує стовідсоткову точність та якість.
	 високоефективна безступінчаста трансмісія Dyna 

VT, з системою динамічного управління потужністю (DTM), 
яка погоджує оберти двигуна і передавальні відносини в 
трансмісії відповідно до навантаження на трактор. Ретельно 
продумана конструкція Dyna-VT гарантує максимальну про-
дуктивність, зниження фізичного навантаження на операто-
ра і оптимальну витрату палива в будь-яких умовах. 
	 високе тягове зусилля за рахунок колісної бази 3,1 

м і коліс діаметром 2,15 м;
	 вантажопідйомність заднього механізму навіски – 

до 12 000 кг;
	 паливний бак 690 л для збільшення тривалості ро-

боти між заправками;
	 трактори Massey Ferguson 8700 серії оснащуються 

роздільно-агрегатною гідравлічною системою, в якій гідробак 
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не поєднується з трансмісією, що збільшує інтервал заміни 
масла і унеможливлює попадання в трансмісію брудного мас-
ла. На даних машинах встановлена задня трьохточкова наві-
ска вантажопідйомністю 12 тонн.

Технічною особливістю цього трактора є висока продук-
тивність гідравлічного насоса – 205 л/хв. У порівнянні з попе-
редніми серіями MF, серія 8730 вирізняється більш міцними 
комплектуючими, а також великим запасом потужності. Крім 
того, серія 8700 обладнана системою AgCommand Standard 
Plus, що дозволяє дистанційно слідкувати за продуктивністю 
машини, таким чином, ефективніше її використовуючи. Окре-
мо слід сказати про інноваційну систему автоматичного водін-
ня Auto-Guide™, якою оснащений MF 8737. Вона набуває все 
більшого поширення на тракторах високої потужності завдя-
ки тому, що дозволяє фермерам швидше повертати вкладені 
кошти і забезпечує комфортні умови праці оператора протя-
гом довгого робочого часу. Важливо, що в тракторах нової 
серії чудово в конструкторському плані розроблена система 
баластування. MF 8737 може тримати баласт на активній пере-
дній підвісці вагою 2300 кг, що дає змогу за допомогою тиску 
в шинах регулювати тягове зусилля трактора. У підсумку, ми 
значно економимо час у порівнянні з конкурентами.

ПОПУЛЯЦІЯ ТРАКТОРІВ MASSEY 
FERGUSON СКЛАДАЄ 5,5 МЛН. 
ОДИНИЦЬ!

Також на стенді були представлені нові моделі тракторів 
Massey Ferguson вже відомих аграріям серій з меншим кла-
сом потужності, а саме MF 7624 (240 к.с.) та MF 5450 (107 
к.с.). Корпорація AGCO вирішила оновити ці серії, випустив-
ши моделі з певними технічними змінами, зокрема MF 7624 
оснастили навігаційною системою автоматичного водіння 
Auto-Guide™. 

Три основні якості, які характеризують бренд MF: просто-
та, розумна ціна та надійність. Таке позиціонування веде за 
собою великі перспективи для розвитку в Україні, де, по суті, 
тільки починається історія Massey Ferguson. 

ПЕРЕДПОСІВНІ КУЛЬТИВАТОРИ 
CHALLENGER – ФОРМУВАННЯ 
ІДЕАЛЬНОГО ПОСІВНОГО ЛОЖА

На сьогоднішній день, у зв’язку зі змінами погодних умов 
та розвитком інтенсивних технологій багато аграріїв експе-
риментують з передпосівним обробітком ґрунту. До уваги 
агровиробників на виставці був представлений передпосів-
ний культиватор Challenger 5731Е – з робочою шириною 
11,9 м, який ідеально підготує насіннєве ложе, забезпечивши 
оптимальний рівень вологи та поживних речовин на протязі 
всього вегетаційного періоду. Після роботи з цим агрегатом 
фермер отримує рівномірно розпушений ґрунт з рівною 
поверхнею, яка забезпечить чудове проростання насіння, а 

значить, і хорошу врожайність. В серії 5700 доступні моделі з 
робочою шириною від 7,6 м до 18,3 м з різноманітними кон-
фігураціями та комплектаціями. 

Основні переваги культиваторів цієї серії:
	 Посилена пружина. Опціонально на моделі 

Challenger серії 5700 можна встановити подвійну пружи-
ну на стійку, яка збільшує зусилля на відведення до 136 кг і 
прекрасно витримує глибину обробки ґрунту навіть в най-
важчих умовах. Крім того, ця пружина дозволяє дотримувати 
рівномірної глибини в роботі, що дуже важливо.
	 Використання високоміцного полімеру в якості 

підшипників. У шарнірних з’єднаннях опорних і копіюючих 
коліс встановлені зносостійкі втулки з міцного полімеру 
(UHMW). Вони дозволяють знизити знос з’єднань за рахунок 
заміщення тертя «метал по металу» на «метал по пластику». 
Такі підшипники не обслуговуються і повністю закриті.
	 Велика висота відведення стійки. У передпосів-

них культиваторах Challenger серії 5700 відхилення стійки 
при відведенні (при виникненні перешкоди) становить 48 
см, що є одним з найвищих значень у даного типу обладнан-
ня. Такий показник дозволяє культиватору зберігати стійки в 
цілості при наїзді на великі валуни в процесі обробки ґрунту.
	 Збільшена відстань між стійками. Стійки в пе-

редпосівних культиваторах розташовані на відстані 17,7 см 
один від одного за рахунок 5-ти рядної конструкції. Чим біль-
ше відстань між стійками, тим легше працює культиватор на 
полях з великою кількістю пожнивних залишків – тож, заби-
вання – менше, а продуктивність – вища.
	 Плаваюча зчіпка. Стандартно на моделях 

Challenger серії 5700 встановлюється жорстка зчіпка, регу-
льована щодо причіпного пристрою трактора. Вона тримає 
горизонтальний рівень агрегату на будь-якій глибині оброб-
ки. Опціонально можна замовити плаваюче зчеплення, щоб 
агрегат повторював контур ґрунту і тим самим забезпечував 
рівномірну глибину обробки при роботі на полях з нерівним 
рельєфом.
	 Знаряддя завершення підготовки ґрунту до 

посіву Challenger: 1) Трирядна пружинна борона з прикочу-
ючим катком - призначена для хорошого зворотного ущіль-
нення середніх і важких ґрунтів з великою кількістю пож-
нивних залишків. 2) Чотирирядна пружинна борона - добре 
вирівнює ґрунт з невеликою кількістю пожнивних залишків.

При виробництві агрегатів американського бренду 
Challenger точність рам вимірюється такими пристроями, 
які використовуються на військових заводах, тобто відхи-
ли – мінімальні, а надійність – максимальна. Якщо після ви-
робництва показник викривлення рами перевищує норму, 
то вона ріжеться, і все робиться заново. Але це виключні 
випадки.

РОЗУМНА СИСТЕМА ТОЧНОГО ВИСІВУ 
– СІВАЛКА CHALLENGER 

Ґрунт до посіву добре підготували, тепер прийшов час 
визначитись безпосередньо з технологією посіву. Тож, ще 
один представлений на стенді агрегат, про який хочемо 
вам сьогодні розказати, це просапна сівалка Challenger 
9108. Сівалки серії 9000 відмінно справляються з посівом 
на будь-яких ґрунтах і відповідають найвищим стандартам, 
які пред’являють фермерські господарства до якості облад-
нання. Вони мають від 6 до 24 рядків з міжряддям 70 см, і 
крім того, конфігурація рами може бути жорсткою або скла-
датись. У комплекті поставляються кілька дисків для посіву 
кукурудзи і соняшнику. Основні особливості цих агрегатів 
наступні:
	 причіпна конструкція, рама і корпус висівних 

секцій. Просапні сівалки Challenger серії 9000 мають при-
чіпну конструкцію, яка дозволяє агрегатувати їх з менш 
потужним трактором, на відміну від навісної конструкції. 
Міцна рама з профілем 180х180 мм дозволяє не тільки 
працювати довгі роки, але і легко справлятися зі склад-
ними умовами сівби за нульовою або мінімальною техно-
логією обробітку ґрунту. Корпус висівної секції повністю 
литий без зварних швів, що гарантує її довговічність;



Всеукраїнський аграрний журнал №11 (46) / 201650

	 дозатор насіння позитивного тиску РАМ™. 
Ключ до вдосконалення сівби просапних культур - до-
затор насіння із запатентованою системою позитивного 
тиску (РАМ). Позитивний тиск – це невеликий надлишко-
вий тиск, при якому повітря виходить через тонкі отво-
ри в висіваючому диску під час подачі насіння, тим са-
мим притискаючи насіння до отворів. Сила такого тиску 
значно менше вакууму, тому насіння не пошкоджується. 
За рахунок своєї конструкції в сівалках повністю виклю-
чена проблема з ущільненням дозатора насіння. Сівалка 
Challenger оснащується прозорими дисками Edge-Drop™, 
що дозволяють в будь-який момент часу бачити, як відбу-
вається посів;
	 місткі бункери для насіння. Місткі бункери для 

насіння Challenger поставляються в 2-х обсягах - 70 і 105 л 
– і є одними з найбільш містких у просапних сівалках цього 
типу. Такий розмір бункера особливо затребуваний в тих ре-
гіонах, де посівна проходить у вкрай стислі терміни;
	 одночасне внесення добрив. До сівалок 

Challenger пропонуються на вибір кілька варіантів сошників 
для внесення добрив, які працюють на різних типах ґрунту. 
Також додатково сівалки оснащуються баками для внесення 
розчинів з засобами захисту рослин;
	 посів за будь-якою технологією. Для якісної 

сівби по нульовій технології пропонується широкий вибір 
ґрунтообробних знарядь, що встановлюються як на висіва-
ючу секцію, так і на раму сівалки. Дані знаряддя включають 
в себе як леза (полегшують роботу дводискового висівного 
сошника), так і очищувачі рядків, які прибирають в сторону 
камені або пожнивні залишки. 

Модель, яка представлена сьогодні на виставці, має 
ексклюзивну новинку: вона оснащена системами точно-
го висіву компанії Precision Planting, з якою співпрацює 

корпорація AGCO. Що вони дають? Це точне дотримання 
норм висіву, рівномірне внесення посівного матеріалу, 
а також однакова глибина загортання насіння в ґрунт. 
Результат – 98% насінин розкладаються на правильній 
відстані, що  у підсумку сприяє хорошій врожайності. Та-
кож до комплектації Precision  Planting входить система 
моніторингу процесу висіву – оператор за досить про-
стими показниками на спеціальному моніторі має змогу 
слідкувати за посівом та ним управляти. Слід зазначити, 
що враховуючи цю технологію, сівалку слід агрегатувати 
з тракторами класів середньої та великої потужності.

Аграрії також мали змогу любуватись зернозбираль-
ним комбайном Massey Ferguson T7 – він на відміну від 
інших комбайнів свого класу є більш легким, що дозво-
ляє зробити збір врожаю ще більш ефективним, і одно-
часно зменшити ущільнення ґрунту. До речі, цей комбайн 
зайняв 1 місце в конкурсі InterAGRO Innovation Award 
в номінації «Самохідні збиральні машини»! Також експо-
зицію «ВФК» прикрашав телескопічний навантажувач 
Massey Ferguson 9407 S, який є незамінним помічни-
ком в різних галузях сільського господарства, а також 
ще один зернозбиральний комбайн Massey Ferguson 
7370 Beta. Взагалі-то вся лінійка техніки виробництва 
корпорації AGCO в реалізації «Волинської Фондової Ком-
панії» гарантує успіх аграрія – це реальний досвід бага-
тьох, який не закреслиш.

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



Кліренс 1,8 м Повний
гідравлічний автопілот

Повний привід 4х4
Потужність 260 к.с.

Гідравлічна зміна 
ширини колії під час ходу

Автоматичне відключення
секцій штанги в стандарті

Максимальна
продуктивність 600 га/доба

вт: 20.30  |  ср: 6.30 
пт: 20.25  |  нд: 21.10

пн-пт: 6.10, 7.20
сб: 6.55



СІВАЛКА PÖTTINGER AEROSEM ОТРИМАЛА 
ФУНКЦІЮ ДВОРЯДНОГО ВИСІВУ

Австрійський виробник сільськогосподарської техніки Pöttinger 
обладнав навісну сівалку з системою точного комбінованого посіву 
Aerosem новою функцією дворядного висіву, що допоможе збільшити 
продуктивність сівалки та кількість врожаю, повідомляє fwi.co.uk.

Сівалку Aerosem можна використовувати для посіву зернових та 
кукурудзи, вона є універсальною та економною альтернативою до 
однорядних точних сівалок для дрібних фермерів та підрядників.

Тепер в сівалці Aerosem користувачі матимуть систему Duplex Seed 
від Pottinger, яка дозволяє висівати кукурудзу в два ряди на відстані 
12,5 см. Міжряддя між кожним сетом подвійних рядів становить 75 см, 
що дозволяє збирати урожай за допомогою стандартної приставки 
для фуражної кукурудзи.

У 2015 році Віденський унівеститет ґрунтознавства протестував цю 
систему і визначив, що урожайність фуражної кукурудзи зросла на 11%, 
а зернової – на 8%. Рік потому в Угорщині, Австрії, Німеччині та Франції 
були проведені широкомасштабні тестування і знову всюди відмічалося 
значне зростання врожайності.

Як говорять в Pöttinger, рушієм всіх цих переваг є краща густота 
висіву, яка дозволяє рослинам отримувати достатню кількість сонця, 
вологи та поживних речовин.

Відстань між насінинами збільшилася на 30%, а відстань між кож-
ною рослиною – на 70%, що полегшує розростання коріння в ґрунті, 
а окремі рослини кукурудзи згодом проявляють менш конкурентну 
поведінку під час росту. Завдяки широкому міжряддю процес дозрі-
вання оптимізований і, у порівнянні з однорядним висівом, завдяки 
покращеній густоті висіву скорочується ризик ерозії.

З використанням подвійних рядів покращується відтінок ґрун-
ту, знижуються втрати вологи, придушується ріст пізніх бур’янів та 
пришвидшується процес змикання рядків. Польові тестування пока-
зали, що під кінець розвитку молодих рослин відтінок ґрунту став на 
10% кращим.

Окрім цих переваг, нова система збільшує продуктивність посіву 
на 25% завдяки високій швидкості сівалки до 10 км/год., а також швид-
кості сівби до 2 га/год. при роботі з 3-метровою машиною з чотирма 
подвійними рядками.

Джерело: http://traktorist.kiev.ua/news/289-sivalka-pttinger-aerosem-
otrimala-funktsiyu-dvoryadnogo-visivu
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Про компанію BEDNAR FMT відомо, що це прогресивний 
виробник сільськогосподарської техніки з 20-річною історією, 
в асортименті компанії присутні агрегати для обробки ґрунту, 
посіву, внесення добрив та мульчування. В останні роки одним 
із основних напрямів роботи BEDNAR FMT є створення бага-
тофункціональних посівних комплексів, які отримали назву 
OMEGA. Вперше модель з такою назвою з’явилася у 2011 
році. Після трьох років випробувань та вдосконалювань на 
ринок європейських країн вийшли перші моделі в продаж. На 
сьогоднішній день OMEGA успішно продається не тільки на 
європейських ринках, але й працює на полях далекої Канади 
та  Австралії.

На полях України компанія BEDNAR FMT випробовувала у 
поточному році сівалку OMEGA OO 6000. Результати випро-
бувань та висновки аграріїв засвідчили, що агрегат є в наших 
умовах надійним та ефективним і буде приносити українським 
аграріям велику користь. 

На виставці «ІнтерАгро» була представлена зернова сівалка 
з одночасним внесенням добрив до міжрядь OMEGA OO6000 
FERTI у повній комплектації. При замовленні даної моделі 
аграрії мають можливість вибрати спосіб внесеня добрив. В 
більшості випадків вибирають спосіб внесення до міжрядь 
шириною 12,5 см або 16,5 см, та останнім часом стає все більше 
бажаючих, які вибирають спосіб внесеня добрив через сошни-
ки разом з насінням.

Сівалка OMEGA забезпечить якісну передпосівну підго-
товку ґрунту за допомогою двох передніх дискових секцій  з 
класичними, або агресивними дисками діаметром 520 мм. Для 
ідеальної підготовки ґрунту можна використати також додат-
кову секцію з турбодисками з назвою Coulter, особливо це до-
поможе при вологих умовах, коли передні дискі залипають і їх 
необхідно підняти, щоб працювати з агрегатом далі.

Приємним є також просте управління сівалкою, яке відбу-
вається за допомогою міжнародної системи ISOBUS, до якої 
входить більше десятка європейських виробників. Сівалка 
кладе насіння на однакову глибину по всій її робочій ширині 
навіть при нерівностях ґрунтової поверхні. Це забезпечується 
завдяки зміщеним двухдисковим сошникам, які розміщенні на 
паралелограмних стійках. Необхідно також звернути увагу на 
дуже зручне калібрування сівалки та спорожнення бункера в 
задній частині агрегату за висівними сошниками.

OMEGA OO виробляється з робочим захватом від 3 до 8 ме-
трів, шириною міжрядь 12,5 см, або 16 см, об’ємом бункера від 
3000 до 5000 л, транспортною шириною сівалки до 3 метрів, що 
передбачено у всій техніці компанії BEDNAR.

Другою новинкою на стенді компанії був важкий дисковий 
лущильник ATLAS AO_L з агресивнимии А-дисками діаметром 
620х6 мм. На цій моделі встановлена інтегрована транспортна 
вісь з задньої частини агрегату до простору між заднім рядом 
дисків та катком. Це гарантує високу стабільність при роботі, 
так як централізується вага вісі з задньої частини до середини 
агрегату, завдяки чому лущильник працює стабільно і при 

ЗУСТРІЧ З 
НАДІЙНИМИ 
ЧЕСЬКИМИ 
ДРУЗЯМИ

Виставкова діяльність передбачає показ но-
винок від виробників і завжди сприяє новим 
враженням для відвідувачів. Така зустріч про-
йшла нещодавно у виставковому центрі «Київ-
ЕкспоПлаза». Протягом чотирьох листопадових 
днів вітчизняні аграрії, фахівці сільськогоспо-
дарської галузі, науковці та усі бажаючі мали уні-
кальну можливість оглянути кращі інноваційні 
рішення у сфері аграрної техніки та обладнання. 
Серед представлених 300 компаній світових та 
вітчизняних брендів однією із найяскравіших 
експозицій Міжнародної виставки «ІнтерАгро 
2016» був стенд чеського виробника с./г. техні-
ки BEDNAR FMT. Компанією були представлені 
відразу дві новинки – це 6-ти метрова універ-
сальна зернова сівалка OMEGA OO 6000 FERTI та 
дисковий лущильник ATLAS AO_L.



високих швидкостях, без зайвих коливань. Перевагами пред-
ставленого на виставці агрегату є також Х-подібне розташуван-
ня дискових секцій. Завдяки цьому з агрегатом можна точно 
працювати за допомогою GPS, так як агрегат їде точнісінько 
вслід за трактором, без бокових випадів, що в більшості є про-
блемою у важких лущильниках. ATLAS AO_L можна обладнати 
задніми катками різного розміру та форми для всіх видів ґрун-
ту, від піщаних до важких глинистих чорноземів.

На стенді компанії BEDNAR FMT також можна було побачи-
ти добре відомий українським аграріям глибокорозпушувач 
TERRALAND з робочою шириною від 3 до 6 метрів. Агрегат при-
значений для швидкого і глибокого обробітку ґрунту на глибину 
до 65 см. За висновками експертів конструкція зубів дає можли-
вість працювати агрегату на всіх видах ґрунту. На практиці даний 
агрегат здебільшого використовують для відкриття ущільнених 
шарів, які залишаються на полі після довгого використання плу-
гу, коли нижній шар з часом стає все більше затверділим і не від-
бувється правильний обмін вологи та  аерація ґрунту. Надійність 
агрегата в роботі забезпечується завдяки використанню міцної 

конструктивної сталі Alform, з якої виготовлені рама та головні 
компоненти глибокорозпушувача. 

Результати Міжнародної виставки сільськогосподарської 
техніки та обладнання «ІнтерАгро 2016» підтверджують, що 
компанія BEDNAR FMT рухається у правильному напрямі, задо-
вольняючи потреби українських аграріїв у надійній та високо-
ефективній техніці для обробітку ґрунту. З цією метою BEDNAR 
оголосив про проведення демонстраційного туру 2017 року, 
коли на полях всієї України будуть показані в роботі сівалка 
OMEGA OO 6000 FERTI, дисковий лущильник ATLAS AO_L та но-
вий міжрядний культиватор ROW-MASTER RN.

BEDNAR ДЕМО ТУР 2017. 
За детальною інформацією звертайтеся до представни-

ка компанії в Україні Вовка Віталія. 

Тел. +38 096 274 11 55; +420 724 669 491. 
Емейл: vitalij.vovk@bednarfmt.com
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НАВІСНИЙ ПЛУГ ЮВЕЛЬ 8М 
ОТРИМАВ СРІБНУ ВІДЗНАКУ НА 
ВИСТАВЦІ «ІНТЕРАГРО-2016»

8-11 листопада «ЛЕМКЕН-Україна» приймала участь у 
виставці ІнтерАгро2016, де на площі 640 квадратних ме-
трів представила як давно відомі агрегати, так і новинки.

Діамант 11 7+1, Рубін 12/600 КУА, Карат 9/500 КТА, 
Примус 45/28 традиційно збирали біля себе багато гос-
тей, які вже мають дані агрегати і ще більше тих, хто 
лише планує їх придбання.

Вперше на цій виставці було представлено оновлену 
дискову борону Геліодор 9 у напівнавісному семиметро-
вому виконанні з ножовим котком, посівну комбінацію 
Компакт-Солітер шириною захвату 6 метрів з міжряд-
дям 125 мм, навісний плуг для тракторів до 80 к.с. Опал 
090 та навісний оборотний плуг Ювель 8М у модифі-
кації Vari – безступінчаста зміна ширини захвату. Всі 
ці новинки інженерії Лемкен доповнювали всім відомі 
агрегати та викликали подив у багатьох гостей.

Але не тільки самі відвідувачі оцінили новизну агре-
гатів LEMKEN. На третьому конкурсі InterAgro Innovation 
Award навісний плуг Ювель 8М отримав срібну медаль в 
номінації «Машини для обробітку ґрунту і посівів, іригацій-
на техніка та обладнання».

Під найменуванням Ювель 8 компанія LEMKEN допов-
нює асортимент навісних оборотних плугів. Плуг у вико-
нанні М має гідравлічне пристрій обороту з механічним 
регулюванням кута нахилу.

Регулювання кута нахилу в моделі Ювель 8 М викону-
ється просто і окремо для кожної сторони за допомогою 
ковпачкової гайки і упору.

У базовій комплектації Ювель 8 М оснащені інновацій-
ними корпусами DuraMaxx, які виготовлені із зносостійкої 
інструментальної сталі без свердління та штампування і 
задають новий рівень по термінах використання: на 150% 
довше у порівняно з традиційними корпусами плугів.



www.maschio.com

www.maschio.com

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.
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ТВАРИННИЦТВО

ЗАСНОВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ ІМУНОБІОЛОГІЇ 
ТА ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ СЛУЖБИ

Сьогодні читачів журналу знайомимо із видатним 
вченим у галузі епізоотології, мікробіології і санітарії; 
організатором ветеринарної служби на теренах Украї-
ни. ДЕДЮЛІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – харків-
ський професор з полтавським корінням, доктор вете-
ринарних наук, перший директор Державного інститу-
ту наукової і практичної ветеринарії. Усе своє життя 
він присвятив вивченню інфекційних хвороб сільсько-
господарських тварин та заходам боротьби із ними.

Народився Дедюлін О.В. 15 серпня 1866 року в 
Полтавській губернії. У 1886 р. одержав середню осві-
ту в Сумському реальному училищі. У 1888–1892 рр. 
навчався в Харківському ветеринарному інституті. 
Під час канікул працював на Петербурзьких різницях 
помічником ветеринарного лікаря і допомагав створю-
вати Музей м’яса. У 1892 р. брав участь у боротьбі з 
холерою та ліквідації епізоотії чуми рогатої худоби й 
сапу в Харківській губернії.

У 1893 р. Дедюлін О.В. був запрошений на місце 
дільничного ветеринарного лікаря в Саратовське зем-
ство. У листопаді того ж року він склав екзамен і одер-
жав ступінь ветеринарного лікаря, після чого знову по-
вернувся на службу до Петровського повіту.

У 1896 р. директор Харківського ветеринарного 
інституту професор Раєвський А.О. запросив моло-
дого Олександра Васильовича на посаду позаштат-
ного асистента бактеріологічної станції Харківського 
ветеринарного інституту. З 1899 р. Дедюлін О.В. пра-
цював лікарем ветеринарного пункту в Петербурзі, 
одночасно був прикомандирований до ветеринарно
бактеріологічної лабораторії ветеринарного управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ.

У 1901 р. Дедюлін О.В. захистив дисертацію і от-
римав ступінь магістра ветеринарних наук. А через рік 
був відряджений для керівництва виробництвом про-
тисибіркових запобіжних щеплень та участі в комісії 
з визначення ступеня імунітету в коней після застосу-
вання вакцин проти сибірки Харківського і Казансько-
го ветеринарних інститутів. У 1904 р. був призначений 
ветеринарним лікарем Харківських міських різниць.

Одержавши звання приват доцента Харківсько-
го ветеринарного інституту, Дедюлін О.В. тоді ж був 
призначений на посаду прозектора кафедри анатомії 
тварин. Навесні 1906 р. він був відряджений за кордон 
для поповнення знань, а в грудні того ж року обраний 
на кафедру бактеріології Харківського ветеринарного 
інституту. 

9 квітня 1907 року Олександра Васильовича затвер-
дили у званні екстраординарного професора по кафе-
дрі бактеріології, де він почав читати курс м’ясознав-
ства і боєнської справи. Від 1907 року Дедюлін О.В. 
читав курс «М’ясознавство» при кафедрі мікробіоло-
гії. 4 березня 1917 року Дедюліна О.В. обрано на поса-
ду директора інституту.

Пізніше 1921 року на базі бактеріологічної станції 
Харківського ветеринарного інституту було створено 
Державний інститут наукової і практичної ветеринарії 
(нині Інститут експериментальної і клінічної ветери-
нарної медицини НААН), який очолив Олександр Ва-
сильович.

Загалом Дедюліна О.В. визнано ще у ті часи ви-
сококваліфікованим бактеріологом і м›ясознавцем. 

Його наукова діяльність була 
пов’язана з вивченням серо-
діагностики сапу та імуні-
зації коней проти нього; він 
уперше застосував реакції 
преципітації й аглютинації. 
Своєю визначною роботою із 
застосуванням реакції зв’я-
зування комплементу для 
встановлення природи чуми 
свиней здобув світове ви-
знання як професор у царині 
ветеринарної науки.

До вагомих здобутків 
Дедюліна О.В. можна та-
кож віднести і практичну 
діяльність. Він брав актив-
ну участь в діяльності ко-
мітету з холодильної спра-
ви, заснованого 1909 року 
при Міністерстві торгівлі 
Російської імперії. Від 1910 до 1916 року 
виступав на з’їздах цього комітету з доповідями і опу-
блікував ряд робіт з принципів роботи холодильників, 
їх санітарного значення для зберігання м›яса і м›ясо-
продуктів, вивчення змін у м›ясі при його тривалому 
зберіганні у холодильнику.

У 1912 р. він організував Холодильний комітет у 
Харкові і був обраний його головою. Завдяки актив-
ній діяльності видатного бактеріолога Дедюліна О.В. 
Харківський ветеринарний інститут став провідним у 
Російській імперії з організації холодильної справи.

У 1913 р. був членом комітету III Всеросійського 
з’їзду ветеринарних лікарів, членом президії і редакто-
ром праць зазначеного з’їзду.

Під час Першої світової війни Дедюлін О.В. був 
консультантом товариства Червоного Хреста, органі-
зував завод із вироблення м’ясних консервів для армії, 
на якому і сам працював. За добу підприємство випус-
кало понад 100 тис. порцій.

Дедюлін О.В. відомий як учений, викладач і гро-
мадський діяч. Загалом він опублікував понад 100 на-
укових праць. Серед них слід відзначити цілу низку 
таких, які, крім загального наукового інтересу, мають 
величезне практичне значення: це праці про сап, ту-
беркульоз, сибірку, хвороби свиней, ящур, сказ тощо. 
Особливу увагу учений приділяв сапу і туберкульозу 
й роботу в цьому напрямі не припиняв до кінця свого 
життя.

Помер Дедюлін О.В. 16 жовтня 1924 р. невдовзі піс-
ля повернення із закордонного відрядження. Похова-
ний у Харкові на алеї захоронення почесних громадян 
міста. Він є одним із фундаторів української ветери-
нарної науки та організатором ветеринарної справи в 
Україні, що дозволяє віднести його до числа визначних 
наукових діячів, імена яких слід, у першу чергу, повер-
тати нашій історичній пам’яті.

Підготував Андрій Сава, к.е.н., с.н.с.
https://uk.wikipedia.org, http://esu.com.ua,

http://www.irbis-nbuv.gov.ua,
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МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ
ЦЕ ДОПОМОГА АГРАРІЯМ ЧИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ 

ВЛАСНИКІВ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ НЕЮ?
Після того, як 6 жовтня 2016 року Верховна Рада продовжила дію мораторію на продаж сіль-

ськогосподарських земель, без перебільшень у суспільстві виник черговий ажіотаж до цього 
питання. Знову між прихильниками і противниками виникли запеклі дебати і дискусії з приводу 
того, чи потрібна заборона, чи все таки відкрити ринок землі.

«Додали масла у вогонь» представники Асоціації забудовників 
та Спілки квартирних орендарів, які написали відкритого листа 
вітчизняним парламентарям. У ньому вони вимагають негайно 
ввести мораторій на продаж всіх квартир, крім першого продажу 
новобудов. На це їх надихнув багаторічний мораторій на продаж 
сільськогосподарських земель і приклад народних депутатів, які 
не шкодують рейтингів і завзято відстоюють право аграріїв на 
краще життя. За їх словами, саме цей мораторій дозволив аграрі-
ям за копійки орендувати землі у 7 млн. приватних власників, та 
сприяв значному розвитку АПК – найприбутковішої галузі Укра-
їни. Чи реалізується такий план для ринку нерухомості? Скоріше 
всього ні. А чи мають право спитатися про своє право? Аграрії 
зокрема, мабуть, так. Тож, коли виникне логічне право продажу 
для землевласників?

Нагадаємо, що мораторій введено 2001 року як тимчасо-
вий захід державного регулювання земельних відносин та 
підготовки передумов для виникнення ринку землі. Законо-
давчо під мораторій потрапили наступні категорії земель:

1. сільськогосподарські угіддя у державній та комунальній 
власності (10,5 млн. га);

2. несільськогосподарські угіддя в державній та комунальній 
власності (1,3 млн. га);

3. невитребувані паї (16 тис. га);
4. земельні паї (27,7 млн. га);
5. сільськогосподарські землі для ведення товарного сіль-

ськогосподарського виробництва у власності юридичних 
осіб (1 млн. га), у власності громадян (500 тис. га) (див. 
рис.).

Дані: Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру; Державна служба 

статистики

На сьогодні парламентарі та представники окремих по-
літичних партій виступають за продовження мораторію. 
Зокрема, офіційним поясненням прийнятого Закону Укра-
їни № 5123-1 передбачено наступне: «Цей ринок має бути 
прозорим і справедливим, конкурентним і ефективним, він 
має унеможливлювати будь-які тіньові оборудки із землею. 
Саме тому є необхідність продовжити мораторій на продаж 
земель сільськогосподарського призначення до належного 
законодавчого забезпечення запровадження і регулюван-
ня обігу земель, але не раніше 1 січня 2018 року». На наш 

погляд, таке коротке пояснення не може розглядатися об-
ґрунтованим і достатньо серйозним для відміни чи продов-
ження мораторію. Для прийняття виваженого рішення щодо 
відкриття ринку землі необхідно підготувати законодавче 
поле та встановити «правила гри», які б задовольняли б і 
власників землі, і аграрний бізнес.

З іншого боку, член президії Аграрної партії України та 
голова агропромислової корпорації «Сварог Вест Груп» 
А. Гордійчук зазначив, що Верховна Рада та Уряд у цьому 
питанні бездіяли усі ці роки, адже так і не змогли прийняти 
дорожню карту земельної реформи. Попри публічні обіцянки 
жодного документу про обіг земель сільськогосподарського 
призначення не було запропоновано. Тому необхідно зро-
бити детальний план земельної реформи на 5 років. Виникає 
питання: а чому, власне, 5 років, чому не на 1 чи 3? І скільки 
треба часу для переходу до ринку землі?

Фахівці порталу www.cost.ua стверджують, що при затя-
гуванні процесу реалізації земельної реформи будуть про-
довжуватися різні корупційні схеми продажу земельних 
ділянок (див. рис. 2).

Юристи також вказують на обмеження мораторію, які нега-
тивно впливають на право розпоряджатися активами і потен-
ційну вартість землі. Зараз вартість цього активу визначаєть-
ся багатьма чинниками: це сам мораторій на продаж землі, 
нещодавно введений мінімальний період терміну оренди 
тощо. Усе це зменшує вартість земельного активу. Як тільки 
ці регуляторні обмеження знімуться, сформується новий 
ринок, який підвищить попит на сільськогосподарські угіддя 
і, відповідно, ціну. Серед ризиків, які можуть виникнути, слід 
виділити можливість виникнення монопольного ринку землі. 
Це теж негативно може відобразитися на аграрному секторі 
економіки.

Тому для вирішення цього важливого питання різними 
експертами на сьогодні пропонується декілька стратегій: від 
повного скасування мораторію на всій території України, або 
від поступового запровадження ринку (зняття мораторію 
спочатку із земель державної власності – близько 10,5 млн. 
га), або зняття у пілотних районах – для апробації можливих 
проблем та особливостей) до передачі питання відкриття 
ринку та встановлення обмежень на ринку землі до повно-
важень місцевих (районних) органів влади. Варіанти є різні, а 
вирішення потребує ґрунтовних обговорень. Зрештою питан-
ня залишається відкритим…

Андрій Сава
Використані джерела: 

http://voxukraine.org, http://www.epravda.com.ua, http://cost.ua
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