
«Волинська фондова компанія»
Вітає з Новим роком та 

Різдвом Христовим!

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Всеукраїнський аграрний журнал
Передплатний індекс 68639

№12 (47) / 2016 www.agroprod.biz



0 800 300 350
zeppelin-agro.com.ua

КОМПАНІЯ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» — ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР!

Пропонуємо вашій увазі — обладнання цілого ряду всесвітньо визнаних брендів, лідерів ринку сільсько- 
господарської техніки:  Сhallenger, Fendt, Massey Fergusson, Gregoire Besson, Rabe, Krampe, Berthound, 
Capello. Компанія є дилером на українському ринку відомого виробника техніки Bourgault, а також 
ексклюзивним дилером техніки Caterpillar. Цеппелін Україна пропонує вашій увазі широкий ассортимент 
запчастин на складах компанії та якісний сервіс 24/7. 
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ВІД РЕДАКЦІЇ

Труднощі будують твердий характер. Тому, пройшовши 
складний 2016 рік, мусимо оптимістично дивитись у 
майбутнє, розуміючи, що сила волі зміцнилась, успіхи і помилки 
проаналізовані, нестабільність погодних та економічних умов 
ще раз прийняті до усвідомлення. В решті решт, будь-який 
досвід є позитивним, адже дає можливість діяти по-новому, 
вдосконалювати свій професіоналізм. Тож, у передбаченні 
нових звершень, ми з почуттям задоволення завершуємо 
нашу цьогорічну роботу. Редакція журналу «АгроЕліта» щиро 
дякує Вам, дорогі партнери, за плідну та цікаву співпрацю, 
яка тривала у нас протягом року. Ми і надалі готові 
підтримувати та реалізовувати Ваші сміливі інноваційні ідеї, 
які сприятимуть розвитку інформаційного простору аграрної 
галузі. 

Шановні аграрії! З теплом і повагою вітаємо Вас з 
Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай погодні умови 
в наступному сезоні не будуть настільки наполегливо 
випробовувати Ваші сили, а навпаки, виявляться вдалими 
та сприятливими. Зичимо Вам здоров’я, якого вистачить 
і на плідну, активну роботу, і на повноцінний відпочинок. 
Бажаємо в наступному році отримати відповіді на Ваші 
питання та прояснити всі неясні моменти у роботі. Нехай 
всі Ваші старання будуть винагороджені продуктивними 
результатами!

КУКУРУДЗА

СУМ 1467 ФАО 200

ЗУМ 0235 ФАО 250

ЗУНЕРГІ ФАО 260

ЗУЗАНН ФАО 280

ЗУМ 0307 ФАО 290

ЗУФАВОР ФАО 300

ІСХ 303 ФАО 300

ЗУМ 1093 ФАО 320

ОС 378 ФАО 350

ОССК 396 ФАО 380

ЗУМ 405 ФАО 400

ДРАВА 404 ФАО 410

ОС 430 ФАО 430

СОНЯШНИК

прості гібриди 
СУПЕРСОЛ (108-112 днів)

гібриди стійки до вовчка, раси A-F
ВЕЛЕКА (110-114 днів)

ВОКІЛ (108-112 днів)

гібриди для системи Clearfield®

ПАРАІЗО 102 CL (116-120 днів)

САНФЛОРА КЛ (114-118 днів)

гібриди для системи Clearfield® Plus
ПАРАІЗО 1000КЛ Плюс (116-120 днів)

ЛУЦІЯ КЛ Плюс (118-120 днів)

ТОВ «ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА»
пров. В. Жуковського,13/16, м. Київ, 03022

Тел./Факс: +38 044 229 97 79
info@saaten-union.com.ua,www.saaten-union.com.ua 
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ТАТУМ (еліта)                 



Тетяна Величук ,  
директор 

ТОВ «АГРО ПАРТЕКС» 

«Шановні колеги,прийміть наші щирі привітання з Різд-
вом Христовим та Новим Роком!

Рік, що закінчується, для нас всіх був величним на 
випробування, але ми всі разом пройшли їх достойно 

та успішно! Бажаємо в 2017 році сімейного бла-
гополуччя, миру, добра та здійснення 

запланованого!».

Володимир Лихочвор
– доктор сільськогосподарських 

наук, професор, член-кореспондент НААН, 
завідувач кафедри технологій у рослинництві 

Львівського національного аграрного університету.

«У Новому Році бажаю усім , в першу чергу, здоров’я, працю-
вати над собою і не займатися політиканством. Бо лише 

через працю можна побудувати державу, за яку боро-
лися наші предки тисячі років. Бажаю, щоб Україна 

була єдиною, цілісною і розвиненою країною, в 
якій хотілося б творити і жити».

Ігор Безвершук, 
директор ПП «Адлєр» 

«Вітаємо всіх своїх клієнтів, партнерів, 
друзів, колег, рідних з прийдешнім Новим 

2017 роком! Бажаємо у Новому році миру для 
нашої країни, здійснення всіх мрій та заду-
мів, здоров’я та кохання, а також всього 

найкращого всім Вам!».

Валерій Голиняк, 
директор Західного бізнес-

регіону компанії «Сингента»

«Щиро бажаю всім колегам-аграріям в наступному 
році міцного здоров’я, прекрасної погоди, великих 
врожаїв та їх вигідної реалізації, а також - миру 

в Україні!».
Тетяна 

Генрі-Якубовська, 
генеральний директор 

компанії «Лімагрейн Україна»
«Компанія «Лімагрейн Україна» бажає щасливого Нового 

року та веселих Різдвяних свят! Нехай серце кожного 
буде зігріте любов’ю і теплом, домівки повняться 

добром, радістю і Божим благословінням. 
Правильного вибору в житті і вміння 

життю радіти!»

Ігор Зварич, 
генеральний директор 

компанії з іноземними інвестиціями ТОВ 
«Вест Агро Груп»

«Усім аграріям України побажаю прогнозованої погоди, 
тобто вміння не контролювати природу, а навчитися бути 

готовим до погодних змін. Також бажаю вирішення інфра-
структурних проблем в логістиці сільськогосподарської 

продукції. І саме головне – навчитися рахувати свої 
гроші. Їх потрібно інвестувати у знання, тоді ми 

зможемо вирощувати рекордні врожаї».

 Євгеній Авраменко, 
генеральний директор 
ТОВ «Заатбау Україна» 

«Від імені колективу ТОВ «Заатбау Україна» щиро вітаємо Вас 
з Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо міцного здоров`я, 

великого людського щастя, родинного тепла та добробуту! Нехай 
думка про краще майбутнє надихає Вас на  нові звершення та  нові 

добрі справи! А Різдвяна зоря запалить у Ваших серцях вогонь 
віри та любові, надії і оптимізму, наснаги та невичерп-

ної енергії!».

Олена Дуніна, 
директор DuPont Pioneer Україна

«Знаходячись на порозі 2017-го, щиро вдячні за рік, що минає, і за рік при-
йдешній, разом з яким розпочинається новий життєвий етап і відкриваються 

нові сили для натхненної роботи. Від імені всієї команди DuPont Pioneer ми дякуємо 
кожному з Вас за Вашу роботу, яка вимагає щоденної самовіддачі та великої людської 

душі. Любіть свою землю і продовжуйте робити все для її процвітання та збере-
ження задля майбутніх поколінь. Бажаємо кожному з Вас зустріти Новий 

2017 рік у доброму здоров’ї, в колі близьких та рідних, провести 
весь рік і майбутні роки у щасті та добробуті!».

Привітання з новорічними та різдвяними 
святами від партнерів журналу 
«АгроЕліта»



Юрій Кулик, 
головний агроном Західного 

кластеру компанії AgroGeneration, 
заслужений працівник сільського господарства 

України.

«В кінці сільськогосподарського року аграрії рахують прибутки, врожаї і, 
дивлячись на зелений клин озимини – будують плани на майбутнє! Врожай 

цього року вдався на славу. На Галичині з цього приводу завжди говорили: 
якщо є врожай, то буде мир і спокій. Тому побажаю усій Україні 

миру і спокою. А колегам – вдячності Богу за можливість 
працювати на святій землі, адже мода на 

хліб вічна...».

«Дорогі партнери!
Вітаємо колектив Вашого підпри-

ємства зі святами! Нехай у наступному році у Вас 
з’являться можливості для виходу на новий рівень розвитку 

та невичерпне творче натхнення, креативні ідеї, енергія і оптимізм 
для втілення сміливих починань.

Бажаємо міцного здоров’я, зростання, благополуччя та особистого щастя 
всім співробітникам Вашої професійної команди, з якою сподіваємося й у 

2017 році продовжувати плідну співпрацю. Успіхів, нових звершень та 
здійснення найзаповітніших мрій!»

З повагою, колектив 
ПП «Поділля-Агрохімсервіс»

Михайло Телін, 
директор ТОВ «Річ Ленд» 

«Український виробник сільгосптехніки 
«Rich Land» вітає усіх з Новим роком та Різдвом. 

Бажаємо, щоб нові здобутки і досягнення підноси-
ли до нових вершин, робота завжди приносила 

задоволення, а врожай був таким багатим, 
як і наша рідна земля!».

Олександр Зозуля, 
головний агроном 

ТОВ «Ейпіс Холдинг»

«Шановні аграрії України! Прийміть наші найщиріші вітання з Новим 2017 
роком та Різдвом Христовим! Нехай з різдвяними колядками до вашого дому при-
йдуть щастя, любов та злагода. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, 

благополуччя  і достатку, наснаги і оптимізму, успіхів на трудовій ниві. Нехай 
під мирним сонячним небом колосяться щедрі врожаї. Хай всі Ваші спо-

дівання та задуми втілюються в життя. Велика подяка Вам за 
любов до землі, терпіння і витримку».

Іванова Ірина, 
Голова Наглядової Ради

ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»

«Шановні аграрії, партнери та друзі!
Наближається Новий рік та світле свято Різдва Христового. Ці свята ми завжди асоціюємо з сім’єю та  

теплими зустрічами, подарунками і сподіваннями. Тож зичимо Вам, від імені компанії «Агроскоп Інтернешнл», 
родинного щастя, міцного здоров’я, радості, добробуту, миру і Божої ласки. 

Нехай 2017 рік подарує Вашій справі доленосні зустрічі, надійних партнерів та втішні прибутки! Не-
хай ґрунти будуть вдячні багатими врожаями, задуми будуть успішними, а надії та бажання 

- виправданими».

Шановні колеги,
Приватне підприємство 

«Західний Буг» вітає Вас із прийдеш-
нім Новим роком та Різдвом Христовим!

«Щиро бажаємо, щоб Новий рік став для Вас роком 
добрих змін і потішив новими, з успіхом взятими 

вершинами, та взаєморозумінням з близькими людьми. 
Творчого натхнення, здійснення професійних задумів 

та особистих побажань. Нехай кожного дня надій-
ною опорою для Вас буде добре слово та діло, 

безкорисливість і мир!».

Олександр Камінський, 
директор ТОВ «Україна-2001»

«Щиро бажаю всім колегам-виробникам, щоб в новому році були сприятливі 
та вчасні умови для вирощування культур, а решта необхідне – всім нам під силу 
зробити. Також хочеться, щоб держава переглянула своє ставлення до аграріїв, і 

стала для них помічником та партнером. Бажаю всім колегам здоров’я та 
творчого натхнення!».

ТОВ «Профі Стан»

  «Хай Новий Рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!».
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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



«Веселих Різдвяних свят!»

«З Новим 2017 роком!»
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Працелюбність, чесність і любов 
до землі. Цими словами можна 
охарактеризувати не одну 
людину, що належить до когорти 
благородної професії хлібороба. 
Особливе значення ці життєві 
чесноти мають для нашого гостя. 
Він усе життя активно поєднує 
практичний досвід агронома 
із викладацькою і науковою 
діяльністю.

Знайомтесь – Лихочвор Володимир Володимирович – 
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-корес-
пондент НААН, завідувач кафедри технологій у рослинництві 
Львівського національного аграрного університету, відомий 
вчений у галузі рослинництва та активний громадський діяч.

– Володимире Володимировичу, ви народилися у пово-
єнний час. Яким було ваше дитинство?

– Після війни час загалом був складним, тож, дитинство 
моє назвати легким важко. Батьки працювали у колгоспі. 
Мати працювала у ланці, а тато трудився на вантажному авто-
мобілі. На той час це була «елітна» професія. Шмат хліба здо-
бувався у важкій праці. Тому працелюбність прижилась у мені 
з раннього дитинства. Я пас худобу, допомагав мамі на полі, 
працював зранку до вечора. Єдиною розрадою для мене та 
всіх хлопчаків було захоплення футболом. Ним займався ціле 
життя.

– Ваше життя у селі, праця батьків на полі, мабуть, і 
привела вас у професію хлібороба?

– Десь так воно і було. Також я бачив, що місцеві агроно-
ми мають мотоцикла, і це ще більше захоплювало, адже мати 
власного залізного коня – це велика розкіш на той час. Вибір 
професії зумовила і моя «дружба» із математикою. І до на-
впаки мені вдавалася біологія та хімія. Тож у мене було два 
варіанти: стати медиком, або агрономом. Оскільки я був враз-
ливий до споглядання на кров, вибір був очевидним. Ось так 
саме життя підказало із вибором майбутнього фаху.

– Чи важко вдавалося навчання?
–Ви знаєте, напрочуд легко. І навіть математику я знав 

найкраще на курсі. Вчився загалом добре – серед оцінок пе-
реважно були п’ятірки та четвірки. Тут я ще більше полюбив 
спеціалізовані навчальні дисципліни.

– Назвіть своїх вчителів, з яких брали приклад протя-
гом життя.

– В першу чергу, необхідно віддати належне вихованню у 
період навчання в школі. Вчителі привили мені здатність са-
мостійно працювати. Я це дуже ціную. Були яскраві викладачі 
і у вищому навчальному закладі. Серед багатьох професорів 
я б хотів відзначити викладача з хімії – Ольгу Кулик. Це над-
звичайна людина і прекрасний педагог. Таке спілкування і 
навчання заклало надзвичайно міцний фундамент знань і 
професійних навичок.

– Зрілість ваша прийшла у практичній роботі та на 
службі в армії. Як це було?

– Після навчання я потрапив на роботу у колгосп ім. Гала-
на, що на Львівщині. Своє перше засіяне поле біля с. Полтва 
я пам’ятаю ще досі. Було водночас складно і цікаво. Сприяло 
моєму професійному росту самостійність на посаді агронома. 
Через два роки зумів перебратися на роботу у рідний район. 
Там вперше я співпрацював із науковими установами Рівнен-
щини – як фахівець проводив залуження культурних пасо-
вищ. Продовжив роботу на посаді головного агронома кол-
госпу «Зоря» Млинівського району. З початком радянської 
агресії в Афганістані влада залучала до лав армії спеціалістів 
та офіцерів запасу. Я уже мав звання лейтенанта, пройшовши 
військовий вишкіл ще 1975 року. Тож, як і більшість моїх колег 
,розпочав військову службу. Спочатку було тепле свалявське 
повітря, а потім суворий сибірський край. Тішила єдина дум-
ка – кожен українець, напевно, має відбути Сибір.

– Після усіх перепитій ви повернулися в Дубляни. Що 
спонукало прийти у науку?

– Чесно кажучи, я себе ніколи не бачив науковцем. Мені 
більшою мірою імпонувала робота практика, агронома, го-
лови колгоспу – бути організатором, управлінцем. Але після 
армії я не дуже бажав працювати без відпусток (за 5 років 
роботи в колгоспі я не мав її жодної), у всі вихідні та ,особли-
во, святкові дні. Тому коли мені запропонували роботу у до-
слідному полі сільськогосподарського інституту, я довго не 
роздумував. Я хотів жити краще – життєві мотиви перемогли. 
Однак польові дослідження мають свої особливості – це над-
звичайно клопітка робота. Так, будучи завідувачем дослідно-
го поля Львівського сільськогосподарського інституту, пішов 
в аспіранти. Власне, поєднання практичного досвіду та науко-
вих досліджень допомагає мені впевнено йти в аудиторію до 
сучасного вимогливого слухача.

ВОЛОДИМИР ЛИХОЧВОР: 
«У ПРАЦІ ВІДПОЧИВАЮ І 
ЗНАХОДЖУ СИЛИ ДЛЯ ЖИТТЯ»

День Поля Агрокорпорація Крупець, 2015

ГІСТЬ НОМЕРА
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– Протягом трудового життя ви пройшли шлях від 
асистента до професора і вже 8 років займаєте посаду 
завідувача кафедри. Що найважче для вас: навчати мо-
лодь, займатися наукою чи здійснювати організаційну 
роботу?

– Це все гармонійно поєднується, і проблем немає. Не 
можна також сказати, що одне із них є складнішим чи легшим. 
Мені подобається одночасно займатися усім, адже навчання, 
наука та управління – це взаємопов’язані речі. Та найбільшо-
го задоволення отримую від роботи з високопрофесійною 
аудиторією – фахівцями сільськогосподарської галузі. Це Дні 
поля, семінари тощо. До цих заходів наполегливо готуєшся, 
отримані питання є певним викликом для мене, що мотивує 
бути на високому рівні, відчувати потребу нових знань і більш 
професійних навиків. Це додає впевненість і тоді, коли захо-
джу в аудиторію до студентів. Ось так тримаю високу планку 
в освіті і науці.

– Усе життя працюєте із молоддю. Порівняйте сучас-
ну молодь і молодь вашого покоління?

– Проблема відносин батьки-діти є вічною. Теперішні діти 
є кращими, вони більш прогресивні. Щодо бажання вчитися, 
то це залежить від сучасного суспільства. Якщо молодь від-
чує необхідність здобувати знання, то вони це зроблять. Так, 
на сьогодні серед сучасного контингенту є студенти, які вже 
навіть з 4 курсу працюють в господарствах, а деякі відвіду-
ють заняття через «примус» батьків. Збільшується в останні 
роки частка дівчат серед агрономічної професії. Їм навчатися 
більш складно, але є уже яскраві приклади їхньої роботи на 
підприємствах. Загалом молодь та їхні батьки розуміють, що 
вибір агрономічної освіти має великі перспективи в Україні. 
Це пристойна професія, стабільна робота і висока оплата пра-
ці.

– Товаровиробники стверджують, що існує проблема 
із кадрами. Володимире Володимировичу, як ви дивитися 
на цю проблему в аграрному секторі?

– Ви абсолютно праві. Проблема із кадрами є, і всі це пре-
красно розуміють. І вона полягає в наступному. З 1990 року 
оновлення матеріально-технічної бази усіх без винятку ВУЗів 
не фінансується. Держава надає кошти лише на заробітну 
плату. При цьому наука, зокрема університетська, не може 
розвиватися. Вона тримається лише на ентузіазмі окремих 
людей. Вирішення тут я бачу наступне. До підготовки майбут-
ніх фахівців має долучитися приватний бізнес. Це не тільки 
питання надання місця для виробничої практики чи стажу-
вання. Освіта може підготувати фахівця, але це буде «сирий» 
продукт, хоча із базовими знаннями. А от від бізнесу необхід-
не матеріальне, організаційне та практичне забезпечення. 
Прикладом цього може бути ефективна робота «Агрошколи» 
протягом 2011-2013 років, організованої холдингом «Мрія».

– Яке ваше бачення щодо розвитку аграрного сектору 
загалом?

– Дискутувати можна багато. Але в Україні уже все відбуло-
ся. Нам не вдалося піти шляхом розвитку індивідуального чи 
дрібного фермерства. Тож не дивно, що лідерами галузі є агро-
холдинги. Не бачу у цьому нічого поганого, адже вони з точки 
зору економіки забезпечують продовольчу безпеку, істотну 
частку валютної виручки. Вони також пропагують сучасні тех-
нології, що дозволяють отримувати високі врожаї. А проблему 
бачу єдину: відсутність значних обігових коштів в аграрних 
формуваннях та «дорогі» кредити. Проблема існує і в тварин-
ництві, але поки не будуть створенні умови для функціонуван-
ня ефективного ринку, розвитку галузі не відбудеться.

– Пане Володимире, ви надзвичайно активна людина. 
Звідки беруться сили?

– Я побував у всіх регіонах України. Бували часи, коли чи-
тав до десяти лекцій за одне відрядження. Звичайно, я задавав 
собі питання: можливо варто зупинитися? Але робота із допит-
ливою аудиторією примушує постійно самовдосконалюватися, 
шукати відповіді на вічні питання аграрія. Це приносить мені 
надзвичайну насолоду. Тому працюю і йду завжди вперед.

– Володимире Володимировичу, Ваша наукова діяль-
ність вилилась у велику кількість праць. Виділіть най-
більш важливі.

– Так, дійсно, за весь науковий шлях я опублікував безліч 
статей, монографій. Свого часу я видав посібник «Рослинни-
цтво», яких було в Україні не один. Але ця книга, яку уже пе-
ревидано 5 разів, є найбільш відомою і популярною моєю 
науковою працею. Ця книга є результатом багатолітніх дослі-
джень і клопіткої роботи протягом усього мого життя.

– Назвіть найбільш вагомі життєві здобутки?
– Вважаю своїм великим досягненням те, що кожному 

студенту можу подивитися чесно і відверто в очі. Радію, що 
у нелегкий час між людьми все ще перемагає порядність. Це 
дозволяє йти по життю з високо піднятою головою.

– А яке ваше життєве кредо?
– Дуже негативно ставлюся до обману. Тож, вважаю за го-

ловне бути відвертим і чесним. Цього хочеться побажати сво-
їм колегам, студентській молоді та усім українцям.

Спілкувався Андрій Сава

Працівники 
кафедри





У ЇЖI МОЖЕ БУТИ ПРИСУТНIЙ 
СИНТЕТИЧНИЙ БIЛОК

Вчені все ближче стають до вирішення проблеми наго-
дувати людство. Проблему хочуть вирішити за допомогою 
виокремлення з вуглеводних копалин синтетичного білку, 
зокрема із природного газу. Так, біотехнологи американ-
ської компанії Calysta (Каліфорнія) винайшли спеціальні 
мікроорганізми, які переробляють метан в багату білком 
їжу для сільськогосподарських тварин. Восени поточного 
року уже запущено пілотне виробництво корму для риб. В 

перспективі стоїть завдання розробити повноцінних кор-
мовий раціон для поросят. Таким чином, в майбутньому в 
організм людини потраплятимуть білки синтетичного по-
ходження. З одного боку, це спростить процес виробни-
цтва продуктів харчування та вивільнить додаткові площі 
сільськогосподарських угідь під кормовими культурами 
для вирощування, для прикладу, зерна. Екологи в свою 
чергу стверджують, що видобуток і виробництво продук-
тів з вуглеводневих копалин шкодять планеті, збільшуючи 
викиди вуглекислого газу. Тому питання щодо доцільності 
такого виробництва залишається відкритим, зважаючи на 
сировину отримання метану.

http://www.popmech.ru/, http://calysta.com/, https://104.ua/
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СТАН ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Стабільність сучасного суспільства значною мірою визначається характером аграр-

ного виробництва – одного з основних видів економічної діяльності в Україні, що забез-
печує населення високоякісним продовольством. У питаннях продовольчої безпеки, 
що відповідає завданням аграрної політики й національній доктрині України в галузі 
агропромислового виробництва, роль зернових і продуктів їх переробки важко переоці-
нити. Розвиток окремої зернової галузі – рисівництва – до рівня, що мінімізує залежність 
внутрішнього ринку країни від імпорту рису, є одним із важливих напрямів у вирішенні 
питання національної продовольчої безпеки.

Україна має всі необхідні умови 
для розвитку галузі рисівництва. 
Потужний земельно-ресурсний 
потенціал, сприятливі природ-
но-кліматичні умови півдня Украї-
ни, наявність інженерних рисових 
зрошувальних систем, тісна 
співпраця та співдружність Інсти-
туту рису Національної академії 
аграрних наук України з вироб-
никами рису, зокрема створені 
вченими інституту сорти вітчизня-
ної селекції, екологічно-безпечна 
технологія вирощування рису, 
що пройшла успішну апробацію 
в передових рисівницьких госпо-
дарствах країни, дають змогу 
забезпечувати населення України 
високоякісним рисом вітчизняного 
виробництва.

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ. 
Початок XXI ст. слід вважати но-
вим етапом розвитку вітчизняного 
рисівництва. У 2000-х роках спо-
стерігалось поступове розширення 
посівних площ під культурою рису 
а також суттєве зростання обсягів 
виробництва, в першу чергу за ра-
хунок інтенсифікації виробництва і 
суттєвого підвищення урожайності 
культури (рис.1). 

В період 2006–2013 рр. спо-
стерігалося зростання обсягів 
виробництва високоякісного 
зерна рису (до 160-170 тис. т), 
мали місце тенденції до збіль-
шення посівних площ під цією 
культурою (до 26-29 тис. га) та 
підвищення врожайності рису 
до 6,19 т/га (2012 р.). У 2014 р. 
в зв’язку з анексією Автономної 
республіки Крим посіви рису 
зменшились більш ніж вдвічі і 
складали в Україні 10,2 тис. га. 
Порівняно з 2013 р. загальна 
посівна площа зменшилася на 
14 тис. га, а валовий збір у 2014 
р. становив 50,9 тис. т. Вало-
вий збір зерна рису становив 
50,9 тис. т. Протягом 2015-2016 
рр. виробництво рису збіль-
шувалось (до 71,3 тис. т), але 
втрату половини обсягів вироб-
ництва при відсутності значного 
зростання площ посіву компен-
сувати неможливо.

Рис. 1 – Показники виробництва рису в Україні в 2006-2016 рр.
Джерело: Державна служба статистики України; *попередні дані

Рис. 2 – Динаміка урожайності рису за період 2006-2016 рр.
Джерело: Державна служба статистики України; *попередні дані

Рис. 3 – Динаміка споживання крупи рисової в Україні в 2006-2016 рр. 
Розраховано на основі даних Державної служби статистики України

ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИЦТВА
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Позитивним моментом в ри-
сівництві є те, що урожайність в 
середньому по країні має чітку 
тенденцію до збільшення. Так, 
якщо у 2006 р. вона становила 
4,6 т/га, у 2012 р. – досягла рівня 
6,19 т/га, а потім дещо знизилась, 
і за прогнозними розрахунками в 
2016 році досягне 5,8 т/га (рис 2).

Динаміка зміни економічних 
показників розвитку рисівництва 
в Україні відображає потенційні 
можливості виробництва даної 
культури (табл. 1). На даний час 
темпи збільшення виробничих 
витрат суттєво нижче темпів 
зростання ціни в зв’язку зі знач-
ним впливом на ціну рисівницької 
продукції імпортних надходжень. 
Тому незважаючи на суттєве 
підвищення витрат на виробни-
цтво рису у 2015 р. на кожній 
реалізованій тоні рису одержано 
3829,65 грн прибутку, а рента-
бельність виробництва рису ста-
новила 97,9 %.

Власне, виробництво продукції 
рисівництва має тенденцію до 
збільшення як за рахунок збіль-
шення площ посіву культури, так 
і за рахунок підвищення урожай-
ності в результаті використання 
прогресивних технологій вирощу-
вання. Але розвиток рисівництва 
суттєво гальмується в зв’язку з 
обмеженістю площ рисових зро-
шувальних систем, які використо-
вуються для вирощування рису.

На протязі останніх років на-
уковцями Інституту рису розро-
бляється технологія вирощування 
рису на краплинному зрошенні. 
Також перспективним напрямом 
розширення площ посіву рису 
є застосування сучасних інже-
нерних рисових зрошувальних 
систем, зокрема конструкції кон-
турної рисової системи типу «кар-
та-поле», яка не потребує значних 
капітальних вкладень. Ці нововве-
дення дають можливість розши-
рити зону рисосіяння в Україні.

ІМПОРТ-ЕКСПОРТ РИСУ. В 
Україні власне виробництво про-
дукції рисівництва не покриває 
потреб споживання, тому значна 

частка цієї продукції імпортується. 
Зауважимо, що ввозяться як такі 
види рису, які не виробляються в 
Україні і не конкурують з вітчиз-
няною продукцією рисівництва, 
так і види рису, що конкурують на 
ринку з вітчизняною продукцією. 
Динаміка споживання рисових 
круп в Україні в розрізі імпортних 
надходжень і власного споживан-
ня представлена на рис. 3.

Експорт рису з України незна-
чний, складає в середньому 
4-6% від обсягів імпорту та сут-
тєво не впливає на ринок рису 
в країні. Незважаючи на те, що 
експортно-імпортні операції 
України характеризуються на-
явністю суттєвої різниці між об-
сягами експорту й імпорту рису, 
вітчизняний рис користується 
попитом не лише на внутрішньо-
му ринку, а й експортується до 
інших країн світу.

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ. Ціни 
на сільськогосподарську 
продукцію-сировину (рис) форму-
ються залежно від витрат на ви-
робництво сільськогосподарської 
продукції. Формування цін на 
крупу рисову значною мірою за-
лежить від рівня світових цін, які 
зумовлені попитом і пропозицією 
на світовому ринку рису. Зазна-
чимо, що до України завозиться в 
основному продукція рисівництва 
в низькому ціновому сегменті. 

Оптові ціни на переробних під-
приємствах відображають як се-
зонні зміни, так і загальний тренд 
зниження цін на рисову крупу. 

Таким чином, основними фак-
торами, які мають значний вплив 
на розвиток рисівництва є: 

- значне перевищення внутріш-
нього споживання над власним 
виробництвом продукції рисів-
ництва, і отже, відсутність загрози 
перевиробництва, що дає рисів-
ницьким господарствам упевне-
ність в реалізації за ринковими 
цінами всієї виробленої продукції 
рисівництва;

- територіальна концентрація 
виробництва, що дає можливість 
сформувати та розвивати ефек-

тивну інфраструктуру і спільні 
переробні виробництва;

- залежність цін на продукцію 
рисівництва в Україні від світових 
цін в зв’язку з постійним підви-
щенням цін на продукти харчуван-
ня у світі;

- здійснення науково-методич-
ної підтримки вирощування рису 
шляхом проведення нарад, семі-
нарів, навчань рисівників, а також 
укладання угод науково-консуль-
таційного супроводу вирощування 
рису та супутніх культур.

За нинішньої соціально-еконо-
мічної ситуації внутрішній ринок 
України потребує зростання обся-
гів   валового виробництва зерна 
рису в найближчій перспективі 
до 200–220 тис. т, що дозволить 
забезпечити населення країни 
високоякісним рисом вітчизняного 
виробництва на рівні 80–90% від 
загального попиту на продукцію 
рисівництва. Досягти запланованих 
показників можливо за рахунок 
проектування, будівництва нових 
рисових зрошувальних систем із 
застосуванням краплинного зро-
шення, проведення реконструкції 
внутрішньогосподарської мережі 
рисових зрошувальних систем, 
окремих об’єктів інженерної інф-
раструктури, ремонтно-віднов-
лювальних робіт і капітального 
планування чеків, упровадження 
сучасних технологій виробництва 
та переробки рису, переоснащення 
матеріально-технічної бази рисів-
ницьких господарств із заміною 
застарілих основних фондів. По-
ступове зростання валового вироб-
ництва зерна рису в Україні дасть 
можливість збільшити обсяги його 
експорту до рівня 30–35 тис. т.

Дудченко В.В., д.е.н. директор  
Інституту рису НААН

Морозов Р.В., д.е.н., провідний 
науковий співробітник сектору марке-
тингових досліджень, інтелектуальної 
власності та економічного аналізу 
Інституту рису НААН

Чекамова О.І., науковий співро-
бітник сектору маркетингових дослі-
джень, інтелектуальної власності та 
економічного аналізу Інституту рису 
НААН

Таблиця 1 – Показники економічної ефективності виробництва рису в Україні за 2011–2015 рр. 
(сільськогосподарські підприємства)

Показник
Рік

2011 2012 2013 2014 2015

Виробнича собівартість 1 т, грн 1757,30 1744,60 2087,20 3068,00 3554,79

Реалізовано, тис. т 56,10 88,20 81,00 31,35 40,73

Повна собівартість 1 т, грн 2008,40 1948,40 2218,80 2916,76 3911,65

Ціна 1 т, грн 2250,20 2187,10 2621,20 4598,10 7741,30

Прибуток від реалізації 1 т, грн 241,80 238,70 402,40 1681,34 3829,65

Рентабельність, % 12,04 12,25 18,14 57,64 97,90
Джерело: Державна служба статистики України
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ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ З МІНІМАЛЬНИМИ ЗАТРАТАМИ

24 листопада у Києві, у готелі HILTON, відбулася науково-практична конференція 
«Антистресова та стимулююча дія гуматів компанії HUMINTECH та їх використання 
у рослинництві». У дискусії взяли участь більше сотні аграріїв з усієї України. 

Конференцію урочисто відкри-
ла Валентина Охрімчук, директор 
ТОВ «Агротехносоюз». Компанія є 
ексклюзивним імпортером продук-
ції німецького виробництва компанії 
«HUMINTECH». У своєму виступі ди-
ректор закликала до спільного об-
говорення питань, які порушувались 
під час конференції: ділитися влас-
ним досвідом використання гуматів 
у виробництві, розповідати про ре-
зультати експериментів, які проводи-
ли аграрії на своїх полях як самостій-
но, так і разом з агрономами компанії 
«Агротехносоюз». 

Першим спікером конферен-
ції був Яссер Дергхам, менеджер 
із розвитку продуктів компанії 
«Humintech GmbH», який приїхав 
на подію з Німеччини. Він розповів 
гостям про те, що таке гумати та яке 

місце компанії «HUMINTECH» на рин-
ку гуматів у світі. Пан Дергхам пояс-
нив, що у Німеччині гумати застосо-
вують у різних напрямках сільського 
господарства: у рослинництві як 
стимулятори росту та антистресанти, 
у тваринництві – для збільшення про-
дуктивності тварин. 

За його словами, гумати добува-
ють із леонардиту. Найбільше родо-
вище цієї породи знаходиться саме 
у Німеччині, де і виготовляють гума-
товмісні препарати «HUMINTECH». Як 
приклад він показав відео процесу 
виробництва препаратів компанії 
«HUMINTECH». 

Про проблеми, які заважають 
аграріям отримувати високі врожаї, 
розповів у своїй доповіді Дмитро 
Козаренко, заступник директо-
ра з розвитку продукту компанії 
«АГРОТЕХНОСОЮЗ». Він пояснював, 

що навіть маючи дороге якісне насін-
ня з високим потенціалом врожай-
ності, кліматичні фактори та хімічне 
навантаження технології вирощу-
вання не дають можливості повністю 
розкрити потенціал рослин, що при-
зводить до втрат від 30 до 50% вро-
жайності.

Основні фактори – це кліматичні 
умови. Перепади температур, замо-
розки, зливи, град, засуха. Застосову-
ючи гумати у вигляді обприскування 
перед заморозками, підвищується 
концентрація клітинного соку та 
знижується температура замерзання  
його у рослині, що допомагає змен-
шити вимерзання посівів взимку. 

Найбільших збитків завдають ви-
сокі температури та засуха. Гумати 
за таких погодних умов підтримують 
процес фотосинтезу навіть при висо-
ких температурах. А також стимулю-
ють рослини синтезувати більше ор-
ганічної речовини з тієї ж самої кіль-
кості води, що підвищує врожайність 
та покращує якісні показники.

Фактором ризику та стресів у рос-
лини можуть бути гербіциди. Дмитро 
Козаренко пояснив, що часто через 
певні погодні умови аграрій не може 
внести ці речовини вчасно, тому піс-
ля обробки відбувається пригнічення 
самої рослини. Гумати треба застосо-
вувати як профілактично, так і за поя-
ви пригнічень на рослинах.

Як гумати працюють на практи-
ці та про їхню ефективність розпо-

Валентина 
Охрімчук

Дмитро 
Козаренко
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вів агроном-дослідник компанії 
«Агротехносоюз» Богдан Аврам-
чук. Він представив результати по-
льових дослідів щодо вирішення 
вищеперелічених проблем, які ком-
панія отримала в господарствах по 
всій території Україні. Дослідження 
з різною проблематикою та різними 
видами культур: від гербіцидного 

стресу на озимому ріпаку, соняш-
нику, сої до – засухи та пізніх сходів 
на пшениці та ячмені. За різних умов 
при застосуванні гуматів результати 
були позитивними: відбулося підви-
щення врожайності 8-12% і більше  
з покращенням якісних показників 
зерна, при цьому додаткові затра-
ти на гектар були мінімальними – 
6-9 євро/га.

Голова наглядової ради ком-
панії «Агротехносоюз» Василь 
Поддубний: «Метою ведення бізне-
су є прибуток. Усереднені дані засто-
сування гуматів на культурах при 
обробці насіння і 2-4 обприскування 
по вегетації свідчать про те, що 
за інтенсивної технології рента-
бельність підвищується на 8-12%, 
а прибутковість на 20%, за екстен-
сивної – рентабельність на 10-14%, 
а прибутковість – до 40%. Тобто у 
виробничих умовах додатковий при-

буток становить 1840-2300 грн./га.  
Для збільшення прибутковості на 
20-40% за рахунок землі, потрібно на 
кожні 10 000 га додатково ввести в 
обіг ще 2000-4000 га, або застосува-
ти гумати». 

Представниками компанії «Агро-
техносоюз» в ході дискусії було об-
говорено, проілюстровано та під-
тверджено результати застосуван-
ня препаратів для вирішення ряду 
проблем на конкретних прикладах 
господарств України. В дискусії об-
міну досвідом застосування активну 
участь взяли агрономи та керівни-
ки більше 15 агрокомпаній, таких 
як: ТОВ «Агро Регіон Бориспіль», 
ТОВ «АФ Батьківщина», ПАТ «Зерно-
продукт» (МХП), «Астарта-Київ Агро-
Холдинг», «Кернел АгроХолдинг», 
ПАТ «Дашківці», «Агрейн Менедж-
мент АгроХолдинг» та багато інших.

Результати польових дослідів 

Господарство Культура Проблема Вирішення
Приріст ц/га та додаткові 

затрати на гумати
«Полонне-Агро»
Житомирська обл.

Соя Гербіцидний стрес 1. Гуміфілд в.г., 0,1 кг/га
2. Фульвітал Плюс з.п., 0,125 кг/га

+ 4,1 ц/га за 6,25 євро 

«Нива Переяславщини»
Київська обл.

Соя Гербіцидний стрес (промивання 
грунтових гербіцидів)

1. Гуміфілд ВР-18, 0,4 л/га 
2. Фульвітал Плюс з.п., 0,15 кг/га 

+2,0 ц/га за 7,6 євро

«Вінал Агро» Львівська 
обл.

Пшениця 
озима

Засуха та високі температури 1. Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га 
2. Фульвітал Плюс з.п., 0,15 кг/га

+3,2 ц/га за 7,6 євро

 «Вікторія» Одеська 
обл.

Соняшник Гербіцидний стрес
(хлорози)

1. Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га +2,0 ц/га за 2,8 євро

«АФ Оксанина»
Черкаська обл.

Пшениця 
озима

Живлення 1. Фульвітал Плюс в.с., 0,3 л/га 
2. Фульвітал Плюс в.с., 0,3 л/га
3. Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га

+4,0 ц/га за 8,8 євро

«Чумаки»
Дніпропетровська обл.

Соняшник Гербіцидний стрес 1. Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га +1,3 ц/га за 2,8 євро

«Ельдорадо» 
Херсонська обл.

Пшениця 
озима

Пізні сходи 
(засуха)

1. Гуміфілд Форте Брікс в.с., 0,8 л/т +4,7 ц/га за 1,6 євро

«Агро Регіон Борзна»
Чернігівська обл.

Кукурудза Низькі температури 1. Гуміфілд Форте Аміно в.с., 0,4 л/га +3,0 ц/га за 2,8 євро

Богдан 
Аврамчук

Коментарі виробників: 
Сергій Чакір, головний агроном СГ «Вікторія», Одесь-

ка область:
«Ми застосовуємо препарати компанії «HUMINTECH» на 

усіх своїх культурах: це і соняшник, кукурудза, озимі ячмінь, 
пшениця та ріпак, у садах та виноградниках. Препарати 

допомагають нам отримати прибуток на підвищеній вро-
жайності та зменшених затратах. Цього року травень на 

Одещині був досить холодним, як ніколи раніше. На соняшнику 
були пошкодження у вигляді хлоротичних плям – рослина от-
римала стрес. Ми внесли Гуміфілд форте Аміно в.с., 0,4 л/га і вже 
через тиждень рослини повернули собі насичений зелений колір. 
Для перевірки, ми залишили кілька рядів необробленими і порів-
няли результат. Рослини після Гуміфілду та Гуміфілду Форте 
Аміно були кращі та вищі. Препарати «HUMINTECH» працюють, 
тому вони включені в нашу технологію».

Микола Сучек, керівник відділу насінни-
цтва підприємства «Аграрна компанія 
2004», ГК «VITAGRO», Хмельницька об-
ласть:

«Зараз ми переходимо від помірно-конти-
нентального клімату до різкоконтиненталь-
ного, щороку у нас нестача вологи. Це проблема, 
яка стосується кожного з нас. Наука не стоїть на 
місці й пропонує різні варіанти вирішення проблеми. Це і сорти 

високоінтенсивного типу, і препарати – гумати, які якраз і 
пропонує «Агротехносоюз». Поєднання таких сортів насіння із 
гуматовмісними препаратами дають нам можливість зняти ці 
кліматичні стреси, та зменшити негативний вплив хімічного 
навантаження на рослини. У нас більше 80 тис. га земель, і щоб 
тримати на належному рівні показники врожайності, ми засто-
совуємо гумати. Ми маємо власний випробувальний полігон, де 
перевіряємо дію усіх препаратів. Перепробували безліч вітчиз-
няних та імпортних препаратів, в результаті зупинились на 
«HUMINTECH».

Султан Абушов, агроном АПК «Насташка», Ки-
ївської області:

«Ми ставимо дуже багато дослідів, експе-
риментуємо. Цього року зробили дослідження 
мікродобрив на озимій пшениці. Було 8 різних 
препаратів, різних компаній, і один із піддослідних 
– Гуміфілд, хоча це й регулятор росту. Нам багато 
чого розповідали про нього. Вирішили спробувати, і 
були дуже здивовані. Перше місце серед мікродобрив зайняла одна 
компанія, приріст був +1,1 т/га, але і затрати були додатково 
25 євро/га. Внесення Гуміфілду дало приріст +9,5 ц/га при додат-
кових затратах 8 євро/га за 3 обприскування. При застосуванні 
цього препарату рослина дійсно максимально розкрила свій 
потенціал і взяла з ґрунту все необхідне. Тому цього року ми 
ввели препарати ТОВ «АГРОТЕХНОСОЮЗ» у свою технологію ви-
рощування».
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Sesvanderhave – одна з трьох компаній світу, яка має повний цикл виробництва 
насіння цукрових буряків, який включає: наукові дослідження, селекцію, 
насіннєводство, переробку та реалізацію насіння. Компанія пропонує понад 600 
гібридів в 60 країнах світу і займає 30-35% долі світового ринку насіння цукрових 
буряків. Головний офіс компанії, лабораторія та завод з виробництва насіння 
знаходиться в м. Тінен, Бельгія. Основні наукові центри розміщені в Бельгії, 
Нідерландах та Франції. Свою діяльність компанія розпочала у 1879 році, а роботи по 
селекції цукрового буряку ведуться з 1930 року. На ринку України компанія почала 
працювати з 1993 року під торговими марками Zeneka, SES-Europe i Vanderhave, дещо 
пізніше (1996) – Advanta, і з 2005 року – Sesvanderhave. 

Серед українських буряководів, компанія Sesvanderhave 
відома своїми високопродуктивними гібридами цукрових 
буряків. Щорічно вітчизняний ринок споживає майже двісті 
тисяч посівних одиниць насіння цукрових буряків селекції 
Sesvanderhave, а світовий – майже півтора мільйони. Лідерські 
позиції зумовлені:

– продуктивною генетикою рослин цукрових буряків 
(найкраще співвідношення листкової поверхні до коренеплоду, 
помірне заглиблення у ґрунт, довершена форма з мінімальною 
кількістю ростових утворень, що мінімізує забрудненість сиро-
вини, а відповідно, придатність до машинного збирання стано-
вить 9 із 9 балів);

– науковими розробками по стійкості до хвороб (перши-
ми у світі створили гібридні лінії та Rz-стійкі гібриди, комплек-
сна стійкість до хвороб: ризоманії, церкоспорозу, рамулярії, бо-
рошнистої роси, гнилей коренеплодів та інших), використання 
тандем-технологій (гібрид Магістр);

– інноваційними напрацюваннями заводської підготов-
ки насіння (StartUp технології, унікальне драже, висока еколо-
гічна пластичність гібридів, підвищення сили росту насіння);

Перспективним (новим) напрямком досліджень по збільшен-
ню продуктивності рослини є створення озимих форм цукрових 
буряків, азотфіксація та фізіологічно активна радіація (ФАР) через 
генну інженерію та підвищення коефіцієнту ефективності фотосин-
тезу. Новий напрямок – тропічні цукрові буряки, що вже комерцій-
но вирощують в Індії. Це дозволяє вирощувати дві різні цукровмісні 
культури на рік і тим самим продовжити роботу цукрового заводу, а 
ще й змінити сівозміну. Тропічні цукрові буряки характеризуються 
низьким рівнем використання води (на третину менше у порівнянні 
із цукровою тростиною) та стійкістю до хвороб листя. Один гектар 
тропічних цукрових буряків продукує більше етанолу, чим цукрова 
тростина, витрачаючи у 2 рази менше часу та у 3 рази – води.

ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» є офіційним дистриб’ютором 
компанії Sesvanderhave в Україні та має ексклюзивне право на 
продаж гібридів цукрових буряків Плутон, Коала та Магістр. 
Спільними зусиллями ці компанії проводять необхідний техно-
логічний супровід по технології вирощування цукрових буряків 
та мають агроцентри і демонстраційні посіви культури в різних 
регіонах України. Так, у 2016 р. на господарстві ТОВ «Нива-2008», 
що розміщене в с. Коломійцівка Носівського району Чернігів-
ської області (зона достатнього зволоження), були проведені 
дослідження щодо встановлення оптимальних строків збиран-
ня цукрових буряків різних гібридів, їх вплив на підвищення 
урожайності і покращення технологічних якостей коренепло-
дів. Оцінку продуктивності гібридів цукрових буряків також 
проводили на господарствах Тернопільської обл. ПАТ «Аркадія» 
(Гусятинський рн, с. Оленівка) і «Агроцентр Захід» на базі ПАП 
«Агропродсервіс» (с. Настасів).

Технологія вирощування цукрових буряків на Агроцентрі 
Захід була загальноприйнята для господарства ПАП «Агро-
продсервіс». Попередник – пшениця озима. Основний обро-
біток ґрунту – глибока зяблева оранка на глибину 30–32 см. В 
основні живлення було внесено 300 кг/га калію хлористого і 
200 кг/га амофосу, а весною – 200 кг/га аміачної селітри. Посів 
цукрових буряків проведено 21 квітня 2016 року: норма 1,38 
п.од. на 1 га, кожного гібриду висіяно по 12 рядків, на площі 
близько 1,2 га. 

Система захисту від бур’янів включала внесення гербіциду 
Фемо Форте, с.е. (метамітрон, 350 г/л + етофумезат, 100 г/л + фе-
нмедифам, 100 г/л) нормою 2,0 л/га; через 12 днів – 24 травня 
внесення Фемо Форте, с.е. нормою 2,0 л/га + Бельфедер Форте 
– 1,0 л/га; через 14 днів Бельведер Форте 1,0 л/га + Карібу Дуо 
0,2 л/га+ Фолік N 2,0 л/га + карбаміду 3,0 л/га. Із грамініцидів 
застосовували Шогун нормою 1,2 л/га. На час збирання цукрові 
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буряки знаходяться у чистому стані, густота стояння рослин в 
межах 110–120 тис. шт/га. Визначали продуктивність методом 
викопування комбайном Holmer і зважування коренеплодів із 
ділянки площею 960 м2. Цукристість визначали у лабораторних 
умовах з допомогою рефрактометра «MR200ATC».

Висівали наступні гібриди: Магістр – цукристий, урожай-
но-цукристий (Z) (NZ-тип), стійкий до стеблування, толерантний 
до церкоспорозу і середньотолерантний до борошнистої роси; 
Леопард – врожайний (N-тип), має високу стійкість до ризома-
нії, стійкий до стеблування, борошнистої роси, середньо-толе-
рантний до церкоспорозу; Панда – цукристий, урожайно-цу-
кристий (Z) (NZ-тип), стійкий до кореневої гнилей, ризоманії, 
високотолерантний до церкоспорозу; Боа – врожайний (N-тип), 
SES-1 – цукристий, урожайно-цукристий (Z) (NZ-тип); SES-2 –цу-
кристий (Z-тип); SES-3 – врожайно-нормальний (NЕ-тип). Нові 
перспективні гібриди Боа, SES-1, 2, 3 наразі проходять держав-
ну реєстрації і будуть в наявності з 2018-2019 року.

Урожайність цукрових буряків в умовах Тернопільської об-

ласті суттєво залежала від погодних умов. Так, температура по-
вітря у першій декаді квітня зросла до 12.4 °С, а опадів протягом 
місяця випало лише 28 мм. Гарні умови зволоження відмічали у 
травні і червні – 46 і 73 мм опадів, тоді як у липні лише 14 мм. З 
кінця другої декади липня рослини цукрових частково страж-
дали від посухи. В середньому, температура повітря у третій 
декаді липня становила 22.2 °С, у серпні - подекадно: 21.5, 16.6 
та 20.0 °С. Опадів у серпні і вересні випало по 50 мм за два мі-
сяці. Можна стверджувати, що посуха негативно впливала на 
рослини цукрових буряків до другої декади жовтня. На момент 
збирання гібриди цукрових буряків формували урожайність на 
рівні від 73,5 т/га (гібрид SES-2) до 81,3 т/га (гібрид Боа). Із вра-
хуванням фізичної забрудненості коренеплодів, яка становила 
11% високою урожайністю відзначився гібридів Боа – 72,4 т/
га, водночас по збору цукру лідером є SES-2 – 14,09 т/га (табл. 
1). Слід врахувати, що гібриди Sesvanderhave мають високу 
цукристість коренеплодів, що пояснюється, як досягненнями 
власної генетики, так і посушливими погодними умовами веге-
таційного періоду.

Таблиця 1. Залікова урожайність гібридів цукрових буряків селекції Sesvanderhave 

№ 
з/п Гібрид

«Агроцентр Захід», 
Тернопільська обл. 

ТОВ «Нива 2008»,
Чернігівська обл.
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1 Магістр 116 69,1 18,50 12,78 115 88,5 17,96 15,89
2 Леопард - - - - 111 81,4 18,08 14,72
3 Боа (Панда) 114 72,4 18,80 13,16 113 85,1 18,35 15,62
4 SES-1 115 71,9 19,60 14,09 113 84,6 18,27 15,46
5 SES-2 118 65,4 19,00 12,43 115 89,2 18,55 16,55
6 SES-3 - - - - 112 90,7 17,24 15,64
Примітка: гібрид Панда висівали на господарстві ТОВ «Нива 2008»
Вагомі результати були отримані на господарстві ПАП «Ар-

кадія», де у демонстраційних посівах гібрид нового покоління 
SES-3 сформував залікову урожайність 83,36 т/га за цукристості 
– 17,90% і збір цукру – 14,92 т/га. Водночас гібрид Магістр, який 
за біологічною формою відноситься до урожайно-цукристого 
напрямку мав цукристість на рівні 18,80%, за урожайності ко-
ренеплодів 74,55 т/га. Фізична забрудненість коренеплодів за 
даними Чортківського цукрового заводу становила 8,5%.

Технологія вирощування цукрових буряків на господар-
стві ТОВ «Нива 2008» була загальноприйнятою для зони 
достатнього зволоження. Попередник – однорічні трави. 
Після збирання попередника проводили дискування на 
глибину 10–12 см, далі оранку на глибину 28–30 см і куль-
тивацію. Такий осінній обробіток ґрунту забезпечив вирів-
няне поле навесні, що дало можливість більше зосередити 
вологу у посівному ложі та ущільнити ґрунт для активного 
проростання насіння цукрових буряків. На господарстві за-
ймаються тваринництвом, тому під цукрові буряки внесено 
40 т/га гною в поєднанні із N150P60K60. Весною система обро-
бітку ґрунту включала закриття вологи і сівбу, яку прово-
дили 04 квітня 2016 р. нормою 1,4 п.од./га. Система захисту 
від бур’янів передбачала поєднання гербіцидів Бетанал Екс-
перт, 27% к.е. із Карібу, 50% з.п. та підсилення Голтікс, 70% 
к.с. Для зменшення фітотоксичності на культуру господар-
ство збільшує кратність обробок препаратами бетанальної 
групи, зменшуючи при цьому норму внесення. Захист від 
хвороб листкового апарату включав три обробки фунгіци-
дами Альто Супер, 33% к.е. нормою внесення 0,5 л/га та Рекс 
Дуо, 49,7% к.е. – 0,6 л/га. На період збирання урожаю посіви 
цукрових буряків залишалися в чистому від бур’янів стані, 
пошкодження церкоспорозом не перевищувало 5%. Збира-
ли комбайном Vervaet Beet Eater 617, фізична забрудненість 
за даними Згурівського цукрового заводу – 8,7%.

Погодні умови 2016 року в умовах господарства ТОВ «Нива 
2008» були досить сприятливі для формування високої уро-
жайності коренеплодів. Так, починаючи із 1 квітня до 20 жовтня 
випало 523,9 мм опадів, проте вони були нерівномірні по міся-
цях. Так, нестачу вологи в ґрунті відмічали починаючи із другої 

декади серпня і до 10 жовтня. При цьому у квітні і травні випало 
58,1 і 111,8 мм опадів відповідно. Протягом літніх місяців сума 
опадів становила 216,8 мм (червень – 69,0, липень – 66,8, сер-
пень – 81,0 мм).

Густота стояння рослин коливалась в межах 111–115 
тис.шт/га. Високу продуктивність (урожайність коренеплодів 
90,7 т/га, збір цукру – 15,64 т/га) формував гібрид SES-3, який 
за біологічною формою відноситься до урожайного-нормаль-
ного типу. Серед інших відзначився добре відомий гібрид Ма-
гістр із урожайністю коренеплодів 88,5 т/га і збором цукру – 
15,89 т/га. В цілому всі гібриди формували високу урожайність 
і цукристість коренеплодів завдяки сприятливим погодним 
умовах та високому рівню технології вирощування цукрових 
буряків.

На базі господарства ТОВ «Нива 2008» були проведені до-
слідження щодо встановлення оптимальних строків збирання 
цукрових буряків гібридів різних біологічних форм. Обліки бі-
ологічної урожайності, цукристості та технологічної якості про-
водили станом на 15 вересня (І строк збирання) і 15 жовтня (ІІ 
строк збирання). Цукристість та технологічну якість коренепло-
дів визначали на кожному повторенні за двох строків збирання 
у лабораторії Яресківського цукрового заводу. Загальна площа 
облікових ділянок кожного гібрида становила 3510 м2. Розмі-
щення ділянок – рендомізоване.

За результатами оцінки біологічної продуктивності на пе-
ріод І строку збирання коренеплоди сформували урожай-
ність на рівні 85,2-95,4 т/га, завдяки високому рівню орга-
но-мінерального живлення і погодним умовам. Лідером по 
урожайності відмічаємо гібрид SES-3 – 95,4 т/га, тоді як цу-
кристість була кращою у гібрида цукристого напрямку SES-
2 – 18,35 % (табл. 2). На період другого строку збирання (15 
жовтня) зросла як маса коренеплодів, так і цукристість. Біо-
логічна урожайність гібридів урожайного і урожайно-цукри-
стого напрямку зросла у Магістр на 12,7 т/га, Панда – 11,5, 
SES-2 – 16,1 і Леопард – 7,0 т/га порівняно із першим стро-
ком збирання. По цукристості вагомий приріст відмічаємо у 
гібридів Панда – +1,28% і SES-1 – +1,47%.
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Таблиця 2. Біологічна продуктивність гібридів цукрових буряків селекції Sesvanderhave вирощених в умовах 
ТОВ «Нива 2008» 

№ 
з/п Гібрид

Біологічна 
урожайність, т/га +/-, т/га

Цукристість,%
+/-,%

Збір цукру, т/га
+/-, т/га

15.09 15.10 15.09 15.10 15.09 15.10
1 Магістр 86,7 99,4 12,7 17,79 17,96 0,17 15,42 17,85 2,43
2 Леопард 89,2 96,2 7,0 17,48 18,08 0,60 15,59 17,39 1,80
3 Панда 89,1 100,6 11,5 17,07 18,35 1,28 15,21 18,46 3,25
4 SES-1 88,9 97,2 8,3 16,80 18,27 1,47 14,93 17,76 2,83
5 SES-2 85,2 101,3 16,1 18,35 18,55 0,20 15,63 18,79 3,16
6 SES-3 95,4 102,9 7,5 16,93 17,24 0,31 16,51 17,74 1,23

Таким чином, в зоні достатнього зволоження подовження 
вегетації рослин цукрових буряків дає можливість додатково 
отримати 2,0 т/га і більше біологічного збору цукру.

Технологічні якості коренеплодів буряків цукрових фор-
муються комплексом фізіологічних, хімічних і фізичних осо-
бливостей, які визначають хід технологічних процесів цукро-
варіння, характер і величину втрат цукру, його вихід і якість. 
Однак оцінка гібридів буряків цукрових тільки за врожайні-
стю, цукристістю коренеплодів і збором цукру не дає повної 
характеристики їх в якості як сировини для отримання цукру. 
У виробничих умовах встановлено, що при одній і тій же цу-
кристості коренеплодів вихід цукру неоднаковий. Крім того, 
розрізняється вміст сахарози в мелясі за переробки корене-
плодів різних гібридів. У зв’язку з цим, продуктивність буряків 
цукрових необхідно оцінювати із урахуванням технологічних 
показників коренеплодів.

Результати досліджень основних нецукрів-мелясоутворю-
вачів – K і Na, які не видаляються під час очищення соку і пе-
реходять в мелясу, показали наступне. За першого і другого 

строків збирання вміст лужних елементів (K + Na) коливався в 
межах 3,12–6,79 і 3,26–3,67 ммоль/100 г сирої маси, тоді як вміст 
α-амінному азоту знизився на другий строк особливо у гібри-
дів Панда і SES-1 (табл. 3). Менш різнився вміст α-амінному азо-
ту у гібридів Магістр, Леопард і SES-2. Втрати цукру в мелясі за 
другого строку збирання були більшими у гібридів урожайного 
типу Леопард і SES-3, тоді як в інших були незначними і колива-
лись на рівні 1,83-1,90%.

За технологічною здатністю до переробки до категорії хоро-
ші відносяться коренеплоди МБ фактор яких менше 30 од. Мож-
на стверджувати, що всі гібриди, незалежно від строків збиран-
ня, відносяться до категорії хороші. Однак, за другого строку 
збирання МБ фактор покращується і складає в межах 23,4–26,8. 
Цукристість нормального бурякового соку за першого строку 
збирання була вищою у гібридів цукристого, урожайно-цукри-
стого типу SES-2 – 19,9% і Магістр – 19,21%, тоді як на період 
другого строку збирання менше варіювала залежно від гібридів 
і коливалась в межах 19,45-20,00%. Виключенням залишається 
гібрид SES-3, який відноситься до пізньостиглих.

Таблиця 3. Показники якості коренеплодів цукрових буряків за різних строків збирання, ТОВ «Нива 2008»
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1 Магістр
0,70 2,99 1,17 1,89 25,3 19,21 89,64 15,19 13,17
0,77 2,90 1,15 1,89 24,9 19,45 89,83 15,36 15,27

2 Леопард
0,50 2,89 1,24 1,89 25,7 18,88 85,55 14,69 13,10
0,51 3,01 1,28 1,90 24,9 19,58 89,89 15,28 14,70

3 Панда
0,59 2,53 1,28 1,89 26,4 18,52 89,67 14,28 12,72
0,51 2,81 1,03 1,83 23,5 19,81 90,81 15,62 15,71

4 SES-1
0,78 2,75 1,56 1,98 28,4 18,20 89,57 13,92 12,37
0,60 2,96 1,03 1,85 23,8 19,73 90,35 15,52 15,09

5 SES-2
0,83 2,96 1,08 1,88 24,2 19,91 90,66 15,57 13,27
0,62 2,84 1,05 1,85 23,4 20,00 90,72 15,80 16,01

6 SES-3
0,68 2,55 1,32 1,90 27,0 17,96 89,44 14,13 13,48
0,72 2,54 1,42 1,93 26,8 18,40 90,28 14,41 14,83

Примітка: в знаменнику І строк збирання (15 вересня), чисельнику – ІІ строк збирання (15 жовтня)
Від доброякісності нормально очищеного соку значною мі-

рою залежать втрати цукру в мелясі. Це відбувається під дією 
калію, натрію і α-амінного азоту. Чітко встановлена тенденція 
підвищення доброякісності нормально очищеного соку із по-
довженням періоду вегетації цукрових буряків. Так, на період 
збирання 15 вересня кращі показники цього показника відмі-
чені у гібрида SES-2 – 90,66%, тоді як на період другого строку 
збирання – Панда 90,81%. Гібрид Леопард за показниками чи-
стоти бурякового соку потрібно збирати у пізні строки, так як це 
гібрид урожайного напрямку.

Розрахунковий вихід цукру як інтегральний показник техно-
логічної якості коренеплодів найбільше зростав за подовжен-
ня строків збирання у гібридів SES-1 – 1,60% (2,72 т/га) і Панда 
– 1,34% (2,99). Найбільший розрахунковий вихід цукру 15,80% 
(16,01 т/га) відімчали у гібрида SES-2.

Заводський вихід цукру вираховується за вмістом цукру в 
коренеплодах, доброякісністю нормально очищеного соку, ме-
лясоутворюючому коефіцієнту з урахуванням лужного попелу 
в соці, а також за вмістом кондуктометричної золи, α-амінного 
азоту, калію, натрію тощо. Так, заводський вихід цукру гібридів 

селекції Sesvanderhave становив від 12,44 до 14,09 т/га (рис. 1). 
Гібрид Магістр відзначився як високою урожайністю корене-
плодів, так і якісними показниками чистоти бурякового соку, що 
дало можливість отримати 13,59 т/га цукру.

Рис. 1. Заводський вихід цукру ТОВ «Нива 2008», 2016 р.
Таким чином, збільшення періоду вегетації за рахунок пізніх 

строків збирання дозволяє максимально використовувати ге-
нетичний потенціал гібридів в конкретній ґрунтово-кліматичній 
зоні.

Інновації в обробці насіння
Компанія Сесвандерхаве завжди використовує найкраще 
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рішення для протруювання насіння цукрових буряків. Наразі в 
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» для обробки насіння використо-
вують фунгіциди «Роялфло» (виробник Кемтура), «Тачигарен» 
(виробник Самміт-Агро) та інсектициди «Круїзер 600 FS», «Форс 
200 CS» (виробник Сингента) і «Пончо-бета» (виробник Байер).

Пончо-бета – перший у своєму класі 2-х компонентний про-
труйник контактно-системної дії для захисту посівів цукрових 
буряків від ґрунтових та наземних шкідників. Діючі речови-
ни: Бета-цифлутрин 53,3 г д.р./л + Клотіанідин 400 г д.р./л. Бе-
та-цифлутрин відноситься до класу піретроїдів з високою ефек-
тивністю проти ґрунтових шкідників. Клотіанідин – найсильніша 
діюча речовина класу неонікотиноїдів з контактною і систем-
ною активністю проти ґрунтових та наземних шкідників.

Рекомендовані норми застосування: 75мл/100тис. цукро-
вих буряків (30г клотіанідина + 4г бета-цифлутрина), або 
150 мл/100 тис. цукрових буряків (60г клотіанідина + 8г бе-
та-цифлутрина)

Форс Магна – це високотехнологічне рішення, що об’єднує 
у собі сильні сторони двох, перевірених часом інсектицидів 
для захисту цукрових буряків: Круїзера (діюча речовина тіа-

метоксам) і Форса (діюча речовина тефлутрин). Одна з пере-
ваг цього рішення – це підбір діючих речовин (тіаметоксам і 
тефлутрин) в найбільш оптимальних нормах, а саме 15г і 6г від-
повідно. Тіаметоксам – неонікотиноїд системної дії з високою 
ефективністю проти наземних шкідників та ростостимулюю-
чою дією. Оптимальний гідрофільно-липофільний баланс та 
добра розчинність у воді робить його кращим при застосу-
ванні в умовах недостатнього зволоження ґрунту. Тефлутрин – 
синтетичний піретроїд контактної і репелентної дії з високою 
активністю газової фази, високоефективний проти ґрунтових 
шкідників. Додатковою перевагою використання цих двох 
протруйників є висока гнучкість у виборі різних співвідно-
шень для забезпечення максимального захисту в будь-яких 
умовах (див.таблицю 4).

Тачигарен (діюча речовина гімексазол 700г/кг) – один з найе-
фективніших фунгіцидів для боротьби з коренеїдом, виклика-
ного патогеном Aphanonomyces. Підвищує стійкість рослин до 
понижених температур та засухи, стимулює ріст коренеплоду.

Роялфло (48% к.с.) – фунгіцид на основі тираму, високоефек-
тивний проти коренеїду буряку.

Таблиця 4. Норми використання засобів захисту насіння для сезону 2017р.

Продукт Діюча речовина Вміст діючої 
речовини

Норма нанесення, г д.р./1 пос.од.
№ композиції

№1 №2 №3 №4

форс магна пончо бета форс круїзер 
30

форс круїзер 
60

Роял-фло тірам 480 г/л 10 10 10 10
Тачигарен гімексазол 700 г/кг 20 20 20 20
Круїзер тіаметоксам 600 г/л 15 - 30 60
Форс тефлутрин 200 г/л 6 - 6 8
Пончо-бета клотіанідин 400 г/л - 30 - -
Пончо-бета бета-цифлутрин 53,3 г/л - 4 - -

Звертаємо увагу на композиції №3 і №4: для виробництв із великим ризиком від шкідників цукрового буряку ТОВ «Сесвандерхаве-
Україна» пропонує посилені обробки насіння препаратами Круїзер і Форс. 

Отже, використання сучасних гібридів цукрових буряків із 
високим потенціалом урожайності коренеплодів і збором цу-
кру понад 10,0 т/га, за умови дотримання науково-обґрунтова-
них технологій вирощування з використанням сучасної ґрун-
тообробної техніки, забезпечення рослин рекомендованими 

дозами органо-мінерального живлення, проведенням належ-
ного захисту від шкідників, хвороб і бур’янів, дає можливість 
підняти рентабельність вирощування цукрових буряків і спри-
яє розвитку галузі буряківництва. 





Хімічний склад:

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

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

ГРАНФОСКА™

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

СІРКА 
гранульована

З Новим Роком!      З Різдвом Христовим!

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

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

доступні для живлення рослин форми;
• нейтралізація надлишкової кислотності ґгрунту рівню рН до значення 6,0-6,5, що значно 

підвищує ступінь засвоєння рослинами поживних речовин. Відтак збільшує ефективність 
внесених добрив, що, в свою чергу дозволяє зменшити норми їхнього внесення 20-25%;

• забезпечення достатнього живлення рослин як макроелементами (фосфором і калієм), так і 
мікроелементами (магнієм, сіркою, кальцієм, марганцем, цинком, молібденом)



Хімічний склад:

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

КАЛІЙМАГ-АГРО™
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

та інші
мінеральні добрива

СУЛЬФАТ МАГНІЮ
гранульований

ФОСФОРИТНЕ 
БОРОШНО

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

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

З Новим Роком!      З Різдвом Христовим!
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ВИЗНАЧАЛЬНИМ У 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ Є 
ІНВЕСТУВАННЯ У ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИНИ

Сільське господарство є найбільш динамічним та ефективним сектором еко-
номіки України, що визначає його інвестиційну привабливість для закордонних 
партнерів. Інноваційний розвиток галузі неможливий без вкладання коштів у 
знання як правильно вирощувати культури, зберегти землю і досягти високих 
врожаїв.

Симбіоз реальних інвестицій та су-
часних знань дав свої перші результа-
ти у компанії «Вест Агро Груп», що на 
Львівщині. В обробітку підприємства 
знаходиться 9 тисяч гектарів, на яких 
впроваджуються інноваційні рішення 
з агротехнологій.

Про особливості роботи компанії 
розповів генеральний директор 
ТОВ «Вест Агро Груп» Ігор Зварич, 
за фахом економіст, а за покликанням 
– професійний організатор хлібороб-
ської справи.

ТОВ «Вест Агро Груп» – це компанія 
з польськими інвестиціями, яка роз-
почала працювати в Україні лише цьо-
го року. Придбавши кілька дрібних та 
середніх господарств, вона об’єднала 
виробничі потужності в єдине ціле.

На сьогодні товариство спеціалізу-
ється на вирощуванні продукції рос-
линництва. В структурі посівних площ 
наявні широкий спектр зернових, 
зернобобових та технічних культур, 
що забезпечує оптимальне поєднан-
ня культур як мінімум у чотирипільній 
сівозміні. Так, під урожай 2016 року 
зерновий клин складав: пшениця та 
ячмінь (понад 30%); важливу роль 
відіграє частка такої зернобобової 
культури як горох (5%); серед олійних 
культур переважав соняшник (майже 
30%), соя (12%) та ріпак (5%); технічні 
культури – це цукровий буряк, частка 
якого дорівнювала понад 5%.

Звичайно, кожен господар чекає 
завжди хороших врожаїв, що забез-
печує високу економічну ефектив-
ність діяльності. Тож, ми попросили 
керівника підприємства поділитися 

інформацією про цьогорічні показни-
ки зі збору ранніх та пізніх культур. Як 
зазначив Ігор Зварич, компанія «Вест 
Агро Груп» у 2016 році отримала на-
багато вищі валові збори порівняно зі 
середньостатистичними показниками 
Львівщини та України. Щоб не бути 
багатослівним, слід зауважити, що 
пшениця та ячмінь в середньому дали 
по 8 т на 1 гектар (на окремих ділянках 
отримано 10-12 т з гектара зерна пше-
ниці), урожайність соняшника склала 
2,8 т/га, сої – близько 4,0 т/га, ріпаку 
– 4,5 т/га, продуктивність гороху ста-
новила 4,5 т/га, а на площах цукрових 
буряків вдалося досягти врожайності 
на рівні 85 т/га.

Такі високі результати наштовхують 
багатьох бізнесменів активно розши-
рювати земельний банк підприємств 
для максимізації прибутків і в абсолют-
ному значенні. Чи актуальне це питан-
ня для нового гравця на аграрному 
ринку? В компанії «Вест Агро Груп» 
запевнили, що метою їхньої діяльності, 
у першу чергу, є досягнення макси-
мального виходу продукції з гектара. 
І стратегія розвитку компанії на 10-20 
років полягає у раціональному вико-
ристанні земельних ресурсів. Тому 
підприємство постійно здійснює аналіз 
ґрунтів, проводить їх вапнування для 
вирівнювання кислотності, застосовує 
органічні добрива (у розрахунку 1 т/га) 
тощо. Все це роблять і для досягнення 
високої якості сільськогосподарської 
продукції.

Досягнення високої якості 
сільськогосподарської 
продукції було б неможливим 
без препаратів іспанської 
компанії AgriTechno 
Fertilizantes

Зокрема, практично увесь обсяг 
зерна пшениці належить до ІІ класу, 
досягнуто високого відсотка про-
теїну у сої, олійності – у соняшнику 
та ріпаку, цукрові буряки вирощені 
з високим вмістом цукру. Підтвер-
джують отримані якісні індикатори 
зернотрейдери та переробні підпри-
ємства, які співпрацюють із підпри-

ємством. За словами Ігоря Зварича 
це було б неможливим без підтрим-
ки препаратів іспанської компанії 
AgriTechno Fertilizantes, яку в Україні 
представляє ТОВ “ТД Лемберг”.

Пояснення цьому є простим і вод-
ночас надзвичайно важливим. Йдеться 
про здатність рослини засвоювати ко-
рисні та поживні речовини на кожній 
фазі свого розвитку. Адже розкидані 
у ґрунт добрива в мінеральній формі 
потрапляють у рослину з користю 
лише на 40-50 відсотків. Тому у процесі 
засвоєння поживних речовин рослині 
необхідно «допомогти» вчасно та у 
повній мірі спожити макро- і мікроеле-
менти. Застосування біостимуляторів 
також нівелює негативний вплив стре-
сових ситуацій, таких як недостатність 
вологи чи перезволоження, високі 
температури. Це так звана «вітамінка» 
для розкриття потенціалу рослини, без 
чого неможливо уявити сучасне сіль-
ське господарство.

Зрозуміло, що врожай формується 
на стадії підготовки якісного насіння. 
Це 50 відсотків успіху. Сьогодні, як 
правило, насіння проходить фунгіцид-
ну та інсектицидну обробку. З одного 
боку, це захищає рослину від хвороб 
та шкідників, а з іншого – пригнічує 
ріст на початковій фазі розвитку. Тому 
насіння зернових та олійних культур 
додатково обробляють біостимулято-
ром, який підвищує відсоток пророс-
лих пагонів, покращує розвиток коре-
невої системи. Для обробки насіння 
зернових використовують препарат 
Фертігрейн Старт, на основі амінокис-
лот та морських водоростей. Як пока-
зує практика, це на 3-5 днів приско-
рює проростання рослин та розвиток 
кореневої системи, що у свою чергу 
позитивно впливає на життєздатність 
рослини під час дії стрес-факторів. 
Для бобової групи культур застосо-
вують спеціалізований препарат з 
молібденом та кобальтом Фертігрейн 
Старт СоМо.  Ці елементи є обов’язко-
вими при вирощуванні сої та гороху. 
Вони сприяють засвоєнню азоту та 
ефективному транспортуванню по-
живних речовин по всій рослині, і не 
тільки в період внесення добрив. 
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Цього сільськогосподарського року 
підприємство «Вест Агро Груп» зіткну-
лося з проблемою вимушеної зміни 
структури посівних площ. Зокрема, 
погодні умови осені 2015 року не доз-
волили вчасно зібрати пізні культури 
та в оптимальні терміни засіяти озиму 
пшеницю (недосів становив понад 70% 
від запланованих площ). Довелося 
приймати рішення щодо використан-
ня ярих культур. Щоб не втратити 
вологи у ґрунті ранньою весною, ком-
панія висіяла горох, який найкраще 
підходить для цього. Такі випадки ще 
раз підтверджують, що застосування 

стимуляторів на біологічній основі є 
«must have»-характеристикою.

Ігор Зварич, генеральний дирек-
тор ТОВ «Вест Агро Груп» пояснює: 
«Для розвитку рослини в агрономії за-
стосовують так звані «імпульси рос-
ту» у формі листкового підживлення. 
На цій фазі розвитку підвищується 
коефіцієнт продуктивного кущення. 
Покращений вегетативний розвиток 
впливає на підвищення озерності 
качанів кукурудзи, збільшує вміст олії 
у насінні олійних культур, поліпшує 
формування зерна. Надзвичайно 
ефективно таке підживлення спра-

цювало і цього року, коли за два осінні 
місяці у нашому регіоні випало лише 
250 мм дощу. Тому без застосування 
спеціальних добрив неможливо було б 
сподіватися на рівномірний розвиток 
рослин».

Зрозуміло, що базовим фактором 
при застосуванні інтенсивної техно-
логії вирощування сільськогосподар-
ських культур є основне живлення із 
необхідним набором NPK для кожної 
культури окремо. Фахівці з агрономії 
компанії «Вест Агро Груп» використо-
вують різні схеми технології  піджив-
лення (див. табл.).

Таблиця. Основні схеми основного живлення різних сільськогосподарських культур

Культура Отримана 
урожайність, ц/га

Період внесення Обсяг діючої речовини, 
кг

N P K

Пшениця 75-105
при посіві в рядок 120 8 19 19

весною 3-ма давками 500 вапнякової селітри 200 200 100

Соя 36-45
при посіві в рядок 100 15 15 15*

під час цвітіння 100 100 - -

Цукрові буряки 800-900
перед посівом 200 вапнякової селітри 8 19 29

вегетація 500 вапнякової селітри 200 150 150

Ріпак 40-45
при посіві в рядок 180 8 19 29

весною 3-ма давками 500 вапнякової селітри 200 200 100

* додатково 3 сірки

Однак отримати таку високу вро-
жайність неможливо було би без 
оптимального внесення мікроелемен-
тів. Серед них бор, молібден, цинк та 
кальцій. Їх застосування є дуже важ-
ливим на всіх фазах розвитку росли-
ни. Бачення більшості аграріїв щодо 
вирішення проблеми підживлення є 
надзвичайно простим і, на перший 
погляд, логічним. Купуємо препарат 
з діючою речовиною, наприклад, 
бор, визначаємо дозу та вносимо у 
найбільш критичний час. Але прак-
тика засвідчила, що питання стоїть 
не лише у дозах певного препарату, 
а в його структурі, складі та здатності 
засвоєння рослиною. Власне фахів-
ці AgriTechno Fertilizantes спершу 
вивчають особливості технології на 
конкретній земельній ділянці, та про-
понують такий препарат, особливістю 
якого є надання рослині здатності 
вбирати і транспортувати наявний 

мікроелемент протягом наступних 
фаз вегетації після внесення препара-
ту. Компанія AgriTechno Fertilizantes 
керується принципом виробництва 
препаратів з елементами у найбільш 
доступній формі для рослини, що за-
безпечує їх ефективну дію.

Додаткові інвестиції 
приносять додаткові 
економічні вигоди

Скептики можуть зауважити про 
економічну недоцільність викори-
стання таких препаратів, аргументую-
чи свою позицію значними витратами 
на гектар. Але, як стверджує гене-
ральний директор компанії «Вест 
Агро Груп» Ігор Зварич, ці додаткові 
інвестиції приносять і свої додаткові 
економічні вигоди. Застосування біос-
тимуляторів на різних стадіях розвит-
ку рослин забезпечує покращення її 
стану та істотну прибавку до врожаю, 
а це як мінімум 20-30 відсотків. Крім 
цього, вони забезпечують досягнення 
високих якісних параметрів продукції: 
зерна пшениці – ІІ клас; соєвих бобів 
– протеїн 39-41% на суху речовину; 
насіння ріпаку – олійність; цукрові 
буряки – цукристість.

У сукупності додаткові витрати на 
біологічні препарати при вирощуван-
ні сої становили у 2016 році 50 дол. 
США на 1 га. Вони допомогли отрима-
ти додатково 10 ц/га врожаю та +3% 
протеїну. У перерахунку на гроші це 
+370 дол. США на гектар. Рентабель-
ність складає майже 90%.

Яскравим прикладом отриманням 
економічного ефекту є вирощування 

пшениці. Витрати на біологічний сти-
мулятор становили 10 дол. США на 
1 га. При цьому компанія отримала 
високий врожай (80 ц/га) зерна ІІ кла-
су. Це дало прибавку в ціні пшениці 7 
дол. США за 1 тонну, що в сукупності 
дорівнювало 56 дол. США на 1 га, а це 
понад 80% рентабельності.

Такі результати підтверджують 
правильне рішення застосування 
підживлення органічними біостиму-
ляторами та мікроелементами, а го-
ловне – правильний вибір виробника. 
Співпраця з компанією AgriTechno 
Fertilizantes та Торговим домом 
«Лемберг» дала високий результат.

Тож, напрошується висновок, 
що заробляти в аграрному бізнесі 
можна, але у сучасних умовах екстен-
сивний шлях (завдяки розширенню 
земельного банку підприємства) не 
є раціональним та перспективним. 
Потрібно навчитися правильно ін-
вестувати в інтенсивність технології 
з оптимальним набором сільсько-
господарських культур у сівозміні, 
використанням органічних добрив 
та біологічних стимуляторів, а також 
максимально використовувати по-
тенціал рослини.

Андрій Сава

ТОВ «Торговий дім Лемберг», 
м. Львів, вул. Наукова 7д, оф. 308
тел.: 067 477 13 13, 067 201 51 47
agritecnoinfo@gmail.com
agritecnofertilizantes.com
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ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ КУКУРУДЗИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ

Питання причин того чи іншого результату в сільськогосподарському ви-
робництві завжди є відкритим. Адже дуже багато компонентів грають роль 
в отриманні високої врожайності та правильних якісних характеристик 
культури. На даний час є актуальними дискусії про кукурудзу, зокрема на 
Західній Україні, де літня та осіння посуха феєрично завершилась раннім 
випаданням снігу. Втім, деякі господарства все одно умудрились зібрати 
високий врожай кукурудзи. За рахунок чого це стало можливим? В даній 
статті ми висвітлимо використані технології вирощування кукурудзи та ре-
зультати господарств Тернопільщини, які цього сезону отримали більше 
11 т цієї культури з гібридом компанії «Сингента» НК Кобальт, ФАО 320. 

Коротка характеристика 
цього гібриду: середньоранній, 
здатний забезпечувати високу 
і стабільну урожайність. Качан 
короткий, фіксованого типу. 
Довжина обгортки дорівнює 
довжині качана. Рекомендо-
ваний для вирощування на 
зерно. Має високу посухостій-
кість. Стійкий до пухирчастої 
сажки, гельмінтоспоріозу, іржі, 
фузаріозу качана і вилягання. 
Гібриду притаманні середні 
темпи росту на початку веге-
тації. Тип листка еректоїдний. 
Вихід зерна з качанів — у се-
редньому 83%. Тип зерна – 
зубовидний. 

Валерій Голиняк, дирек-
тор Західного бізнес-регіону 
компанії «Сингента», зазна-
чає: «Для отримання високих 

врожаїв та максимальної яко-
сті зерна повинні правильно 
скластись багато факторів. 
Один з них – головний, почат-
ковий – це генетичний потенці-
ал рослини. Селекційна робота 
компанії «Сингента» дозволяє 
збирати врожай кукурудзи до 
15 т/га і більше. НК Кобальт, 
СИ Феномен, НК Джитаго, СИ 
Аріосо та інші – це гібриди, 
які здатні максимально вико-
ристовувати наявну вологу для 
отримання високого врожаю 
у лояльних і в несприятливих 
умовах. Другий важливий фак-
тор – дотримання правильних 
технологій вирощування. Зо-
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крема, мова іде про захист від 
шкідливих патогенів, особливо 
це актуально в складних погод-
них умовах, які склались цьо-
го року. Компанія «Сингента» 
пропонує аграріям інноваційні 
технології захисту кукурудзи 
від бур’янів, зокрема відзначу 
наш новітній двокомпонентний 
гербіцид Елюміс™, який має 
активну дію проти всіх бур’янів, 
які тільки можуть бути в куку-
рудзі».

Василь Хавро, менеджер 
Тернопільської області ком-
панії «Сингента» додає: «Хочу 
зазначити, що у зв’язку зі змі-
ною погодних умов на Західній 
Україні, оптимальні терміни 
посіву кукурудзи стали більш 
ранніми: це друга-третя декада 
квітня. Один день затримання 
посіву призводить до втрати 
часу вегетації 2,5-3 дні. Кукуру-
дза – це рослина короткого дня, 
тому для високої врожайності 
саме ранні строки є кращими, 
і як показує досвід останніх ро-
ків, не слід боятись невеликих 
приморозків. В кінцевому ре-
зультаті виробник має краще 
споживання весняної вологи, 
викидання волоті не попадає 
під високі температури, а во-
сени – збирає зерно зі знач-
но меншою вологістю. Хочу 
підкреслити і такий ключовий 
момент: в умовах цьогорічної 
посухи ті господарства змогли 
досягнути успіху, які не загу-
щували посіви, адже надмірне 
загущення посівів спричиняє 
значну витрату вологи з ґрун-
ту, підвищує конкуренцію рос-
лин за світло, що призводить 
до слабшого наливання зерна, 
збільшення кількості дрібних 
качанів, запізнення зі строками 
збирання урожаю. 

Крім того, слід відмітити, що 
гібриди кукурудзи Syngenta 
відрізняються тим, що всі вони 
стійкі до пухирчастої сажки 
– це важливо при посіві куку-

рудзи повторно по кукурудзі, 
або по сої. Також селекційна 
робота Syngenta направлена і 
на стійкість до кукурудзяного 
метелика, який є актуальною 
проблемою для Західної Укра-
їни. А щодо бур’янів – дуже 
хороший результат при роботі 
з кукурудзою показує внесен-
ня ґрунтового гербіциду При-
мекстра® Голд. Таким чином, 
виробник має чисті посіви на 
старті і, плюс до того, великий 
бонус – цей гербіцид не пригні-
чує саму кукурудзу». 

Тож, до вашої уваги прак-
тичний досвід господарств 
Тернопільщини – висвітлення 
передумов отримання високої 
врожайності гібридів кукурудзи 
компанії «Сингента».

ФГ «Вікторія-92», 
Тернопільська обл., 
Козівський район, с. 
Вікторівка. Інтерв’ю 
дає Олег Дмитришин, 
головний технолог.

Які гібриди кукурудзи, 
коли і як сіяли

«Цього року ми висіяли гі-
брид кукурудзи компанії «Син-
гента» НК Кобальт, ФАО 320. 
Познайомились ми з ним ми-
нулого року, і, довірившись 
спеціалістам компанії, одра-
зу використали його в товар-
них посівах. Він показав гар-
ний результат, тому вирішили 
знову здійснити висів цього 
гібриду. Тож, цього року НК 
Кобальт був посіяний на ділян-
ці 200 га, 16-рядковою сівал-
кою Challenger – це хороший 
агрегат, сіє рівномірно, якщо 
дотримуватись рекомендацій 
не перебільшувати швидкість 
(оптимальна – 7-8 км/год). По-
передниками виступили – ча-
стково кукурудза, частково 
озима пшениця, але за нашим 
спостеріганням, попередник на 

результат врожайності в дано-
му випадку не вплинув. Ґрунти 
на ділянках під кукурудзу – ча-
стково сірі опідзолені, частково 
чорнозем. Посів робили всере-
дині квітня, з 15 по 25. Я вва-
жаю, що термін був обраний 
вдало, адже в наших сусідів, які 
сіяли раніше, був приморозок. 
Густина посіву – 1 п.о./га, тобто 
по сходах виходить приблизно 
80 тис. насінин/га. Ми вже дру-
гий рік сіємо з такою густиною, 
і, на мій погляд, це стало одним 
з ключових факторів отриман-
ня хорошої врожайності». 

Живлення та захист 
«Щодо системи живлення: 

восени під оранку внесли ді-
амафоску 2 ц/га, а навесні, 
перед сівбою – 250 кг/га кар-
баміду. В принципі це все. З 
мікроелементів вносили калій 
та цинк.

Система захисту була від-
носно проста. Після посіву вне-
сли ґрунтовий гербіцид При-
мекстра® Голд в нормі 3,5 л/
га. Потім для підстрахування 
використали ще суміш: 250 г/л 
Примекстра® Голд + Мілагро®. 
Більше гербіцидів не вносили. 
Цього року придбали високо-
кліренсний обприскувач, і на 
одній невеликій площі, 80 га, 
спробували для експерименту 
вже перед цвітінням зробити 
обприскування фунгіцидом та 
інсектицидом, але у підсумку 
різниці за результатами з реш-
тою ділянок не побачили. 

В принципі в цьому сезоні ку-
курудзу ні хвороби, ні шкідники 
особливо не турбували. Той са-
мий зазвичай «грізний» кукуру-
дзяний метелик нам не зашко-
див. Думаю, справа в толерант-
ності гібриду НК Кобальт.

Погодні умови
«Того року було мало опа-

дів, а цього – ще менше. На 
моїй пам’яті 2016 – один з най-
більш посушливих років. Але 
така висока врожайність, пев-
но, вийшла через те, що дощі 
впали мало, але вдало – тоді, 
коли кукурудза найбільш по-
требувала вологи. Навесні ще 
була нормальна кількість опа-
дів, а в червні почалася кри-
тична ситуація з ними, був дощ 
тільки в кінці місяця, а вже з 
липня по вересень стояла аб-
солютно суха погода. До речі, 
саме цей червневий дощ я вва-
жаю одним з ключових факто-
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рів хорошої врожайності, яка в 
нас вийшла, адже саме в кінці 
червня наступає друга поло-
вина вегетації кукурудзи, коли 
вона починає ефективно вико-
ристовувати вологу».

Підсумки
«Збирання кукурудзи прово-

дили в другій половині жовтня. 
Термін цей був оптимальний, 
сніг ще не випав. Результатами 
ми дуже задоволені і навіть при-
ємно здивовані. Врожайність в 
середньому вийшла 12,5 т/га з 
вологістю 24-25%. На рекордній 
ділянці 11 га зібрали НК Кобальт 
з врожайністю 13,7 т/га з таким 
самим відсотком вологості. Вза-
галі-то цей гібрид у нас  рекорд-
смен у порівнянні зі всіма інши-
ми, що ми висівали, від різних 
виробників. I минулого року та-
кож. Гадаю, що 2017 року буде-
мо знову сіяти НК Кобальт.

Зі свіжого досвіду: ми по-
бачили, що стандартна техно-
логія вирощування кукурудзи 
працює дуже добре. Хоча ми 
проводили різні експерименти, 
вносили, наприклад, бактері-
альні препарати. Але результа-
ту не побачили. Щодо розвитку 
наших технологій можу сказа-
ти, що ми працюємо над сис-
темою живлення, цього року 
збільшили кількість добрив».

ПАП «Нива», Терно-
пільська обл., Козів-
ський район, с. Золо-
та Слобода. Інтерв’ю 
дає Ігор Урманець, 
головний агроном.

Які гібриди кукурудзи, 
коли і як сіяли

«Треба розпочати з того, що 
позаминулого року ми на гос-
подарстві за рекомендацією 
Василя Хавра висіяли демо-ді-
лянку з 9 гібридами кукурудзи 
Syngenta. При збиранні врожаю 

всі вони показали результати 
вище нашого звичного серед-
нього показника (8,9 тонн/га) – 
10 тонн. Найбільш врожайним з 
них виявився НК Кобальт. Але 
минулого року ми ще його не 
сіяли, пробували СИ Респект, 
який дав врожай 9,8 т/га – хо-
роший результат, враховуючи, 
що була дуже сильна посуха. 
А цього року ми висіяли 100 га 
НК Кобальт, ФАО 320 та 80 га 
СИ Вералія, ФАО 260. 

Строки посіву були досить 
ранні: з 13 квітня почали сіяти 
Кобальт, потім одразу – Вера-
лію. Попередник – озима пше-
ниця. Сіяли 8-рядковою сівал-
кою Maschio Gaspardo – при-
дбали нову цього року. Глиби-
ну посіву заклали трохи більшу 
ніж зазвичай – до 5 см, адже 
боялись приморозків. Густина 
посіву – 85-87 тис. насінин/га, 
тобто сіяли трохи більше, ніж 
1 посівна одиниця на гектар. 
Вирішили підстрахуватись, по-
сіяти густіше саме через ранні 
строки – ми ще ніколи в такий 
час не сіяли. При холодній тем-
пературі кукурудза розвива-
ється повільніше, і є час для 
дротяника та ворон – проріджу-
вати посіви. До збирання густо-
та складала 77-79 тис. рослин/
га – на всіх посівах однаково.

Живлення та захист
«Розвиток кукурудзи був 

хороший. Адже здійснили ран-
ній посів, і на старті повезло з 
достатньою кількістю вологи. 
Шкідники та хвороби особли-
во не турбували, лише було 
незначне пошкодження куку-
рудзяним метеликом – вище 
качана. Живлення здійсню-
вали стандартне: восени, піс-
ля того, як здійснили зяблову 
оранку, внесли 240 кг діамофо-
су, а навесні, під час передпо-
сівної культивації внесли 220 
кг карбаміду, 130 кг сульфату 
амонію. У фазі 26 листків дава-
ли цинк – 2 л. До речі, рік від 
року у нас в господарстві йде 
тенденція нарощення живлен-
ня, бо вважаємо це доцільним 
та ефективним. Це позитив-
но впливає на врожайність та 
стійкість кукурудзи до хвороб і 
шкідників.

Щодо системи захисту – вне-
сли ґрунтовий гербіцид При-
мекстра® Голд 3,5 л. Для контр-
олю вже по вегетацію кропили 
Ланцелотом™. Фунгіцидів та 
інсектицидів не використовува-

ли, окрім невеличкої площі, де 
з’явився дротяник – там боро-
лись препаратом Нурел™ Д». 

Погодні умови
«Щодо посухи, яка нашкоди-

ла більшості фермерів в цьому 
році, – вона нас оминула. I в 
червні, і в липні у нас ще йшли 
добрі дощі. Це дозволило нам в 
серпні проводити оранку, чого 
в минулому році ми зробити не 
змогли. Посуха почалась вже в 
кінці серпня – початку вересня, 
і тому на врожайність кукурудзи 
вона принципово не вплинула. 
Але через неї ми почали збиран-
ня трохи раніше, ніж зазвичай».

Підсумки
«У підсумку гібриди Syngenta 

показали високі результати і на 
товарних посівах: НК Кобальт 
– 11,2 т/га, з вологістю від 22-
26%, СИ Вералія – 10,5 т/га, з 
вологістю 21-24%. Вологість 
оптимальна, тому з сушінням 
проблем не було. Тим паче, 
зараз, враховуючи високі ціни 
на газ, мусимо чекати, якомо-
га довше сушити кукурудзу в 
полях. В цьому році тільки не 
пощастило – дочекалися ще й 
снігу.

Плануємо наступного року 
збільшувати посіви кукурудзи 
приблизно на 150 га, адже 
культура рентабельна, вигідна, 
стабільна по ціні. 

Хочу зазначити основні 
важливі, на мій погляд, аспек-
ти у вирощуванні кукурудзи: 
1) достатня та вчасна волога; 
2) тип обробітку ґрунту – ми 
зазвичай робимо оранку, але 
цього року, певне, будемо 
пробувати глибоке рихлення; 
3) збалансоване живлення 
(обов’язкове використову-
вання NPK та сірки); 4) опти-
мальні строки посіву – пізні 
терміни з кожним роком все 
більше недобре відгукуються 
агровиробникам; 5) і, звісно, 
найважливіше – правиль-
ний гібрид. Для цього треба 
обов’язково сіяти демонстра-
ційні ділянки та досліджува-
ти, які саме гібриди кукуру-
дзи підходить саме для тих 
чи інших ґрунтово-кліматич-
них умов, адже ця культура 
демонструє велику різницю 
за результатами саме в се-
лекційному потенціалі різних 
гібридів – навіть при однако-
вих умовах догляду». 

Тетяна Бєлінська



ТОВ «БІНФІЛД АГРО ТЕХНОЛОДЖІЗ» 
вул. Академіка Кримського, 4а
м. Київ, Україна, 03142

Запрошуємо відвідати наш стенд на виставці «Зернові технології 2017» 
15 – 17 лютого 2017 року, павільон №1, стенд  A321 

Ключові теми семінару:
1.   Басфоліар Келп СЛ – натуральний біостимулятор на основі водорості Ecklonia Maxima 

з високим вмістом ауксинів. Необхідність застосування, переваги та рекомендації.

2. Технологія застосування мікрогранульованих добрив для локального внесення. 
Ізі Старт ТЕ-Макс 11-48-0 від КОМПО Експерт.

16 лютого 2017 року – семінар на тему: 
«Новий крок у підвищенні ефективності застосування мінеральних добрив»

Павільон №1, конференц-зал №2, час проведення 11:00 – 16:30

тел.: +38 (044) 455-79-81
факс.: +38 (044) 455-78-47
e-mail: office@binfield.com.ua
www.binfield.com.ua
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ПІДСУМКИ. АНАЛІЗ. ПЛАНИ. 

Сезон цукрового буряку 2016 року підійшов до завершення. Тепер для аграріїв настав від-
повідальний момент – кропіткий аналіз продуктивності насіннєвого матеріалу в тих чи інших 
умовах, технологій, що використовувались, виявлення помилок, планування всіх параметрів 
роботи в наступному сезоні тощо. Завершився, відповідно, й наш спільний проект з компані-
єю «СЕСВАНДЕРХАВЕ-УКРАЇНА» та ТОВ «Україна-2001». Так сталося, що цього року погодні 
умови були суцільними крайнощами. Втім, через терни – до зірок, як то кажуть: директор 
товариства «Україна-2001» відзначив, що пройдені труднощі допомогли йому краще усвідо-
мити недоліки в роботі та необхідність впровадження нових заходів у вирощуванні цукрового 
буряку. Матеріали ж нашого дослідження – гібриди SESVANDERHAVE Федеріка та Предатор 
– показали гідні результати, їх висвітлення та аналіз – в завершальному інтерв’ю з Олексан-
дром Петровичем Камінським.

– Олександре Петровичу, розкажіть про завер-
шальний цикл робіт та умови, які його супрово-
джували.

– В жовтні завод приймав здебільшого буряк різ-
них підприємств, а свій активно збирати та здавати на 
переробку ми почали пізніше. За жовтень та листопад 
випало 250 мм опадів – це фактично піврічна норма, 
якщо дивитись на дані попереднього року. Спочатку 
пом’якшення ґрунту значно полегшало збирання буря-
ку. Але в певний момент надмірна зволоженість зава-
дила нормально працювати, особливо були проблеми 
з вивезенням буряків з поля. У нас всі дороги підняті 
над рівнем поля приблизно на 1-2 метри, що значно 
ускладнює логістику. В європейських країнах, напри-
клад, польові дороги з твердим покриттям, і ні в кого 
і думки немає про такі проблеми. Не кажучи вже про 
заборону виїзду брудних машин на проїжджу частину. 
Ми ж собі не можемо дозволити організацію очистки 
прямо в полі (знову таки, тому що в полях немає твер-
дого покриття), доводиться потім мити самі дороги. Але 
то вже окрема тема.

Тож, як бачите, в погодних умовах немає цього року 
золотої середини, суцільні крайнощі. Найбільш кри-
тичним моментом виявилось випадання снігу в сере-
дині листопада. Ми його очікували, але не в такій кіль-
кості. Це був справжній сніговий шторм. Стихія пору-
шила нормальний ритм життя в районі, і ми розчища-
ли дороги, допомагали людям в критичних ситуаціях 
добиратись до необхідних пунктів призначення. Втім, 
копку ми вже закінчуємо, ще лишилось зібрати буряк 
на 300 га. На полях наразі лежить 67 тис. тонн коре-
неплодів – спішили швидше викопати. Звісно, мороз 

впливає негативно на клітини рослин, при розморо-
женні вони тріскаються. А зберігати в теплі буряк теж 
не можна, адже він уражений. Таким чином, втрачання 
цукру з таких буряків неминуче. 

– Чи вдавалося рівномірно забезпечувати цу-
кровий завод необхідною кількістю сировини про-
тягом останніх двох місяців?

– З орієнтацією на прогноз погоди, ми планово зу-
пинили завод 12 листопада. Це несе набагато менше 
втрат, ніж аварійна зупинка. Завод простояв 10 днів, 
потім відбувся плановий запуск. Необхідні норми пе-
реробки намагаємося наздогнати. Працювати завод 
буде до Нового року.

– Вже майже весь врожай зібраний. На першо-
му етапі збирання Ви визначили середню врожай-
ність 40 т/га, а цукристість – 18%. Якими є ці по-
казники зараз?

– Цукристість стабільна – 17-18%. Вологість дру-
гої половини осені «зіграла на руку» для неї. Щодо 
врожайності – вона дуже коливається від ділянки до 
ділянки, і все залежить від умов, в яких ми викопали 
буряк. Середній результат врожайності на товарних 
посівах гібридів SESVANDERHAVE Предатор та Федері-
ка складає 50 т/га.  Щодо дослідних ділянок: найвища 
врожайність гібриду SESVANDERHAVE Предатор скла-
ла 62 т/га, а Федеріки – 75 т/га. 

Хочу сказати, що на врожайність цукрового буряку 
– попри особливості самого гібрида – впливає дуже 
багато факторів – тих, які ми контролюємо, і тих, на які 
ми вплинути не можемо. Перший основний фактор – 
це забезпеченість вологою, і не просто сума опадів, а 
період, в яких вони є чи відсутні. Другий фактор – пе-
ріод збирання та якісні характеристики ґрунтів.

– Під час наших попередніх зустрічей Ви бага-
то розповідали про свої продуктивні мандрівки 
на закордонні сільськогосподарські підприємства. 
Чи не плануєте до завершення року ще здійснити 
подорож?

– Вона вже здійснилась. В кінці жовтня – за запро-
шенням компанії SESVANDERHAVE – я відвідав День 
поля по цукрових буряках у Франції, який проводився 
для аграріїв зі всієї Європи. Погода видалась сприятли-
ва, стояв невеликий туман. На заході було все, що ціка-
во буряківникам: дискусії про хвороби цукрових буря-
ків, презентації новітніх розробок в насінництві, обмін 
досвідом між виробниками, демонстрація в роботі зби-
ральної та вантажної техніки, а також нового стандарту 
копання, який запровадили в Європі минулого року, і 
який сприяє мінімальному пошкодженню коренепло-

СПЕЦПРОЕКТ
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дів. Бачили польові мийки для буряків, організоване 
відвантаження буряків на спеціальних майданчиках та 
очищення машин від бруду прямо в полі. Ми знаходи-
лись на підприємстві, яке мало площі під буряки 300 га. 
Врожайність в них виявилась висока – в середньому 80 
т/га. Звісно, там є певні нюанси в технологіях, яких вони 
постійно дотримуються: окрім вищезазначених, це є 
строга сівозміна, висів тільки таких гібридів, які толе-
рантні до нематоди тощо. Хвороби є, сам бачив наочно, 
але вони добре рахують ризики та доцільність витрати 
на ЗЗР. 

До речі, нещодавно німецькі спеціалісти зробили 
розширений аналіз наших ґрунтів, і щодо наявності 
нематоди в тому числі, тож, нам довелось декілька 
полів виключити з бурякової сівозміни. Спеціалісти 
зазначили, що рішень проблеми з нематодою, по суті, 
два: правильна сівозміна та толерантні або стійкі гі-
бриди. З наступного року будемо активно впроваджу-
вати толерантні гібриди. Зі стійкими складніше – вони 
дають значно меншу врожайність.

Щодо інших аспектів аналізу ґрунтів – пропонують 
звернути увагу на магній та сірку, а також зменшити 
норми внесення азоту. Ми плануємо впроваджувати 
ці рекомендації навесні, будемо закладати досліди на 
полях, експериментувати. Площа під буряки у нас не 
змінюється, заплановано 7000 га.

– Окресліть, будь ласка, по тезах головний 
досвід, який Ви отримали цього року.

– Сільгоспвиробництво – це процес доволі твор-
чий. Ми постійно нарощуємо нашу  врожайність, по-
стійно набуваємо нового досвіду. І я в цьому році ос-
таточно зрозумів, що меж для творчості немає. Багато 
чого пізнається в труднощах, адже цей рік видався 
дуже важкий. І не дивлячись на це, нам вдалося гідно 
його пройти, виростити та зібрати якісну сировину. 
Ще дуже багато аспектів по кожній з культур, над яки-
ми нам треба працювати, ще багато доведеться добу-
вати знань та досвіду, щоби вийти на гідні показники, 
тож, спокій нам тільки сниться. 

Василь Козій, технічний консультант ТОВ «СЕС-
ВАНДЕРХАВЕ-УКРАЇНА»: «Незважаючи на досить 
складний вегетаційний період для росту буряків, вро-
жайність цієї культури в сезоні 2016 р. є досить задо-
вільною, а культура – високорентабельною. Ми пам’я-
таємо і холодну весну, і спекотні бездощові липень та 
серпень, і морозний жовтень, тобто від посіву і до зби-
рання бурякові поля знаходились в екстремальних умо-
вах. Але цукровий буряк – це досить стійка культура і в 
умілих руках завжди показує продуктивність. Чудовий 
приклад тому – ТОВ «Україна-2001».

В статтях циклу  «Цукровий буряк: від сівби – до зби-
рання» були висвітлені всі аспекти особливостей ве-
гетаційного періоду цукрових буряків на землях агро-
холдингу (а це тисячі гектарів) та  технологія отримання 

стабільних високих 
врожаїв. Ми вдячні 
Олександру Петро-
вичу за його вклад не 
тільки в популяриза-
цію буряківництва в 
Україні, а, насампе-
ред , за його практич-
ні лекції. Нещодавно 
нас запросили про-
вести презентацію 
для  працівників од-
ного з дистриб’юто-
рів насіння селекції 
SESVANERHAVE. Мо-
лоді слухачі уважно 

слухали новини компанії, досягнення в селекції, про 
насінництво та нові гібриди. Адже «Сесвандерхаве» – 
це суто селекційно-насінницька компанія, і наша єдина 
задача – створення високопродуктивних гібридів для 
всіх бурякосійних країн. На кожній презентації завжди є 
багато запитань і по технології вирощування цукрових 
буряків.  Цього разу ми слухачам запропонували до ува-
ги «технологію Камінського», і інтерес був неабиякий, 
адже це випробувана в Україні технологія, технологія їх 
земляка.

Минулого сезону в Україні ми реалізували більш ніж 
160 тис.п.о. насіння цукрового буряку. Впевнені, що 
сприятлива ринкова кон’юнктура на цукор стане при-
чиною збільшення площі під буряком в наступному 
році, отож, плануємо реалізувати і більше насіння. Кіль-
ка гібридів буде замінено на нові. Очікуємо збільшення 
посівів гібридів, що гарно себе зарекомендували у цьо-
му сезоні: ІМПАКТ, БІЗОН, ТАЛТОС. З’явиться на ринку 
новий гібрид АРГУМЕНТ – цукристого типу, з підвище-
ною стійкістю до церкоспорозу.  Будемо уважно стежи-
ти за особливостями вирощування гібридів ПАНДА та 
АНАКОНДА із стійкістю до кореневих гнилей.

Бажаємо всім буряківникам в новому році гарних 
врожаїв та гарантованих прибутків з насінням від 
SESVANDERHAVE!».

Редакція журналу «АгроЕліта», в свою чергу, 
щиро вдячна компанії «Сесвандерхаве Україна» та 
товариству «Україна-2001» за плідний та цікавий 
проект. Ми розуміємо, що, можливо, не всі питання 
та аспекти у вирощуванні цукрового буряку 
були висвітлені в циклі наших статей. Але тепер 
українські буряківники знають, до кого можна 
звернутись за порадою, і ми виражаємо сподівання, 
що висвітлена інформація та актуалізація певних 
аспектів, які потребують вирішення в контексті 
сучасного стану галузі, допоможуть виробникам 
вдосконалити свої технології в наступному сезоні.

Тетяна Бєлінська

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

www.sesvanderhave.com

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

+ 38 (04438) 2-01-55, факс: + 38 (04438) 2-01-55
ukraine2001.teof@meta.ua
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СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ СХОВИЩ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Є НАДЗВИЧАЙНО 

АКТУАЛЬНИМ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Нині основу більшості сучасних способів зберігання овочів та 

фруктів складає застосування холоду як універсального засобу 
консервації. З інших факторів, що здійснюють істотний вплив на 
споживчі якості продукції, можна відзначити відносну вологість 
повітря, характер повітря, обмін та склад газового середовища. 

Компанія «Термо-Буд-Сервіс» з 2009 року активно працює в 
сфері зберігання фруктів та овочів. Для наших замовників ми 
пропонуємо ряд послуг від розробки технології зберігання — до 
поставки і монтажу холодильного обладнання та обладнання 
для регульованого газового середовища (РГС). Нами було роз-
роблено та впроваджено у виробництво фруктосховища місткі-
стю від 100 т, та більше 5000 т. За нашою технологією та з нашим 
обладнанням зберігаються фрукти та овочі найвищої якості в 
Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Закладка основної маси продукції на 
зберігання в господарствах, які її виро-
щують, має низку беззаперечних пере-
ваг. По-перше, відпадає необхідність 
вивозу з господарства значних обсягів 
продукції в напружений період збирання 
врожаю, що потребує залучення вели-
кої кількості транспорту не тільки самих 
сільськогосподарських підприємств, але 
й спеціалізованих організацій. По-друге, 
транспорт самих господарств звичайно 
не є спеціально пристосованим до пе-
ревезення плодово-овочевої продукції, 
тому його використання призводить до 
збільшення механічних пошкоджень про-
дукції та зниження її ліжкості під час збе-
рігання. В результаті знижується вартість 
продукції, що реалізується після збері-
гання. У випадку, коли зібраний врожай 
закладається у сховища сільськогоспо-
дарських підприємств, цьому можна 
запобігти. По-третє, наявність в госпо-
дарствах власних сховищ, сприяє підви-
щенню зайнятості працівників рослинни-
цтва у міжсезонний період. По-четверте, 
відходи, що утворюються при зберіганні, 
можуть бути використані для потреб 
власних тваринницьких ферм.

Оскільки спільне зберігання різних ви-
дів продукції не допускається, використо-
вують багатокамерні холодильники. 
Місткість холодильних камер складає від 
сотень до тисяч тон продукції. Але гра-
нична їх місткість повинна бути обмеже-
на, оскільки у великих камерах складно 
підтримувати необхідні умови зберігання. 
Крім того, виникають складнощі з підтри-
муванням необхідного режиму під час 
завантаження та вивантаження партії 
продукції, які можуть потребувати багато 
часу (звичайно 10-20 днів). Кожне відкрит-
тя воріт і дверей, в’їзд у сховище тран-
спортних засобів ведуть до порушення 
режиму. Істотним чинником є зростання 
експлуатаційних витрат за зайвого збіль-
шення обсягу камер. При наявності в 
холодильнику декількох камер можливе 
їх почергове завантаження та розванта-
ження. Це дозволяє повністю відключати 
в них після вивантаження продукції все 
устаткування (холодильне, вентиляційне, 
опалювальне), що знижує витрати енергії, 

тепла, холоду, отже зменшує експлуатаці-
йні витрати. Також слід уникати сильного 
зменшення місткості холодильних камер, 
оскільки при місткості менш, ніж 100т їхня 
експлуатація ускладнюється та значно 
зростає питома вартість одиниці місткості. 

Важливою умовою ефективної роботи 
як холодильників, так і інших типів сховищ 
є якісна теплоізоляція. При експлуатації 
сховищ серйозну проблему створює зво-
ложення теплоізоляційних матеріалів 
парою води, яка випаровується з маси 
продукції та проникає зовні, тому висо-
кий ефект дає застосування матеріалів, 
покритих вологоізолюючим шаром. У ба-
гатьох країнах широке розповсюдження 
отримали спеціальні панелі типу “сендвіч”, 
що виготовляються в заводських умовах. 
При цьому істотно скорочуються строки 
будівництва – у 3-4 рази порівняно із за-
стосуванням звичайних матеріалів. Високі 
виробничі результати отримують, засто-
совуючи технологію зберігання овочів та 
фруктів в умовах зміненого складу газово-
го середовища. Для його змінювання ви-
користовуються як пасивні методи, засно-
вані на впливі дихання об’єктів зберігання 
у герметичних місткостях, так і активні, 
які передбачають заповнення закритих 
камер спеціальними газовими сумішами. 
У першому випадку мова йде про збері-
гання у модифікованому газовому серед-
овищі (МГС), у другому – в регульованому 
(РГС).

Найпростішим способом змінюван-
ня газового середовища є зберігання 
у поліетиленовій плівці. За даними 
дослідів, ця технологія дозволяє, на-
приклад, збільшити вихід стандартної 
моркви на 7,9-8,2%, яблук – на 9,3-13,2% 
. Ще більш ефективніший спосіб збері-
гання продукції – використання РГС. 
Тут втрати у вазі зменшуються, порів-
няно з звичайним зберіганням, в серед-
ньому в 2-3 рази, а тривалість зберіган-
ня в 1,5-2 рази. При цьому практично 
повністю зберігаються всі поживні та 
смакові якості продукту.

Умови зберігання
Крім газового складу атмосфери, умови 

зберігання залежать і від таких факторів як 
температура, відносна вологість повітря, 

швидкість попереднього охолодження, 
ступінь забруднення повітря в камері схо-
ву, тривалість передбачуваного терміну 
зберігання.

Після збору врожаю плоди продовжу-
ють жити, вони дихають, тобто поглина-
ють кисень і виділяють вуглекислий газ. 
Дисиміляція — це явище, характерне 
для всякого живого організму і виража-
ється в безперервному його частковому 
саморуйнуванні. Зміни відбуваються в 
результаті перетворення крохмалю в цу-
кру, втрати твердості через активність 
пектин-руйнуючих ензимів, зменшення 
кислотності і вмісту летких і ароматичних 
субстанцій. Навіщо потрібно знижувати 
температуру зберігання? Охолодження 
уповільнює псування продукції, знижує 
втрати, збільшує термін зберігання. Слід 
пам’ятати, що активність ензимів над-
звичайно чутлива до температури: при 
збільшенні температури на 8°С актив-
ність зростає в 2-4 рази. Доведено, що 
розмноження мікроорганізмів, що сприя-
ють гниттю, при 0°С майже повністю при-
пиняється.

Інтенсивне дихання зірваного плоду 
призводить до погіршення якості про-
дукту (в’янення, появи плям і т.д.). Період 
зберігання може бути збільшений шляхом 
зниження інтенсивності дихання. Для цієї 
мети продукція зазвичай охолоджуєть-
ся, але часто цього недостатньо. Один із 
способів підвищити ефективність цього 
процесу — знизити рівень кисню в камері 
і збільшити вміст СO2. Це гальмує процес 
оксидації плода, однак до певної межі, 
нижче якого анаеробне дихання віднов-
люється. Важливо підтримувати вміст кис-
ню в камері якомога ближче до мінімаль-
ного рівня, індивідуального для кожного 
виду продукції.

Крім того, в процесі зберігання плодів 
сахароза поступово перетворюється на 
фруктозу, а при зберіганні фруктів в се-
редовищі з підвищеним вмістом СO2 цей 
процес сповільнюється, в результаті чого 
плід зберігає свою твердість і більшість 
компонентів. Це пояснює і те, що фрукти 
після зберігання в регульованій атмосфе-
рі зберігають свою якість тривалий період. 
Згідно з дослідженнями та вимірювання-
ми, зберігання в регульованому атмосфе-
рі призводить до зниження інтенсивності 
метаболічних процесів в 2-3 рази, суттєво 
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збільшуючи термін зберігання. Перевага-
ми даної технології є і скорочення розвит-
ку фізіологічних і грибкових захворювань 
(на 20-25%). В’янення яблук, наприклад, 
знижується на 20-30%. Завдяки уповіль-
ненню дисиміляції плоди зберігають пер-
винну якість компонентів (кислота, цукор, 
смакові і ароматичні субстанції) — фрукти 
залишаються смачними і свіжими. Пло-
ди набагато краще зберігають текстуру 
і твердість, що вкрай важливо для тран-
спортування та продажу. Фрукти, закла-
дені на зберігання з легким загаром, не 
втрачають свої властивості, в той час як 
при звичайному зберіганні вони швидко 
псуються. Термін «регульована атмосфе-
ра» — РА (Controlled Atmosphere — СА) є 
більш точним і правильним по відношен-
ню до поширеного раніше терміну «регу-
льоване газове середовище» — РГС. В да-
ний час в літературі зустрічаються обидва 
терміни: і РА, і РГС.

Потрібно брати до уваги і співвідно-
шення між температурою і відносною во-
логістю. Наприклад, при +44°С і вологості 
30% втрата вологи продукцією в 36 разів 
більша, ніж при температурі 0°С і віднос-
ній вологості 90%. Для підтримки необхід-
ного рівня вологості можуть використову-
ватися зволожувачі повітря. Охолоджені 
плоди менш схильні до осушення, мають 
низький рівень етилену, стійкіші до фізіо-
логічних пошкоджень. Охолодження по-
винно проводитися в самі короткі терміни 
після збору.

У ряді випадків застосовується попе-
реднє охолодження продукції, що закла-
дається на зберігання, до температури +6-
8°С. Таким чином, знижується холодильна 
потужність, необхідна для подальшого 
охолодження і зберігання. 

Регулювання СO2 вентилюванням 
(зберігання у звичайній 
атмосфері)

Як відомо, кисню в звичайній атмосфері 
міститься близько 21%, азоту — 78%, вуг-
лекислого газу — 0,03%. При цьому методі 
регулювання вміст кисню і вуглекисло-
го газу в камері в сумі завжди становить 
близько 21%. Плоди щодня поглинають i 
середньому до 1,5% кисню від свого об’є-
му, виділяючи при цьому ті ж 1,5% СO2. 
При цьому співвідношення кисню і вуг-
лекислого газу в камері порушується. 
Більше 12 днів потрібно, наприклад, для 
досягнення в камері вмісту кисню на рівні 
3% (21% — 3% = 18%; 18%: 1,5% = 12 днів). 
Оскільки в більшості випадків камери схо-
ву не герметичні (існує підсмоктування 
повітря ззовні), на практиці щоденне зни-
ження рівня О2 може становити 0,7-0,8%, г 
це природним шляхом — за рахунок ди-
хання фруктів.

Таким чином, через певний час рівень 
кисню може сильно знизитися, а зміст СO2 
збільшитися н; ту ж величину. Такі концен-
трації можуть надавати несприятливий 
вплив на якість продукції, що зберігається. 
Тому надлишки СO2 повинні бути вилучені 
шляхом відкриття і закриття вентиляцій-
них заслінок.

Традиційна (нормальна) 
регульована атмосфера 
(Traditional Controlled 
Atmosphere)

У такій атмосфері яблука можуть успіш-
но зберігатися протягом 6-8 місяців. Ка-
мери повинні бути завантажені протя-
гом 7-10 днів, а необхідна концентрація 
(близько 3% СO2 і 2-3% O2) досягається 
протягом 2-3 тижнів. Рекомендована тем-
пература зберігання коливається в межах 
від 0 до +3,5°С.

Зберігання з ультранизьким 
вмістом кисню (Ultra Low Oxygen 
— ULO) 

Вміст кисню в цьому випадку знахо-
диться в межах від 0,5 до 1,5%, вугле-
кислого газу менше 1-2% (іноді вище). 
Це значення залежить від сорту фруктів, 
району вирощування, ступеня зрілості 
та ін. Камери повинні завантажувати-
ся продукцією якомога швидше. При 
цьому реалізуються технології швид-
кого зменшення концентрації кисню 
— RCA (Rapid Controlled Atmosphere) і 
надшвидкого зниження рівня кисню — 
ILOS (Initial Low Oxygen Stress). Досить 
чутливі яблука сорту Макінтош, напри-
клад, можуть зберігатися до 18 місяців. 
Для створення регульованої атмосфери 
використовуються генератор азоту, ад-
сорбери СO2. Вбудована система газо-
вого аналізу дозволяє в автоматичному 
режимі управляти роботою устаткуван-
ня і здійснювати побудову графіків ре-
жимів в камерах. При наявності мо-
демного зв’язку можливе дистанційне 
керування. 

Технологія зниження рівня 
етилену (Low Ethylene Controlled 
Atmosphere — LECA)

Дана технологія забезпечує захист від 
передчасного дозрівання фруктів і ово-
чів (банани, цитрусові) і паталогофізіо-
логічного впливу етилену (груші, овочі і 
т. д.). Зниження рівня етилену досягаєть-
ся за допомогою каталітичних конверте-
рів і адсорберів етилену. У ряді випадків 
може застосовуватися в комбінації з тех-
нологією зберігання в регульованому 
атмосфері.

Динамічна регульована 
атмосфера (Dynamic Controlled 
Atmosphere – DCA)

Динамічна атмосфера — це наступний 
суттєвий крок у вдосконаленні технології 
зберігання в ULO. Ця технологія забезпе-
чує:

– природний (не хімічний) захист плодів 
від засмаги;

– максимальне збереження твердості, 
соковитості та інших показників якості 
плодів при тривалому зберіганні.

Суть технології полягає в тому, що за 
допомогою спеціальних датчиків, що пра-
цюють на методі флуоресценції, постійно 

контролюється фізіологічний стан плодів 
і на основі цієї інформації забезпечується 
підтримання в камері мінімально допусти-
мої концентрації кисню, зазвичай 0,4-0,6%. 
Ця запатентована технологія інтенсивно 
впроваджується в передових країнах 
(приріст популярності впровадження DCA 
більше 40% на рік).

Для її реалізації на кожну камеру необ-
хідно по чотири спеціальних вимірюваль-
них пристрої (IRIS), які через інтерфейсний 
блок з’єднуються з комп’ютером, на якому 
встановлена спеціальна програма контр-
олю.

Камери схову для регульованої 
атмосфери

Камери зазвичай виготовляються з пі-
нополіуретанових сендвіч-панелей. До 
герметичності камер пред’являються 
високі вимоги. Технологія складання ка-
мер має свої особливості. Застосовується 
спеціальна фурнітура та герметики. Важ-
ливо забезпечити також герметичність 
конструкції підлоги і сполучення статі з 
панелями.

Двері холодильних камер виготовля-
ються в спеціальному виконанні, з під-
вищеним ступенем герметичності. Вони 
мають оглядове вікно для візуального 
контролю, а при необхідності — для взят-
тя проб з камери.

Для компенсації різниці тисків усереди-
ні камери і зовні встановлюються компен-
саційні мішки та аварійні клапани вирів-
нювання тиску. 

Холодильне обладнання
Надзвичайно важливим є правильний 

розрахунок і підбір холодильного облад-
нання (схема охолодження, холодопродук-
тивності, кратність повітрообміну, поверхня 
і технічні характеристики повітроохолоджу-
вачів, швидкість руху повітря).

Важливим аспектом є підтримка низь-
кого рівня «дельта Т» — різниці між тем-
пературою повітря на вході в повітро-
охолоджувач і температурою кипіння 
холодоагенту. Найкращим варіантом є 
використання схеми охолодження з про-
міжним холодоагентом. Це більш дороге 
рішення в порівнянні зі схемою безпо-
середнього охолодження, але і якість 
кінцевої продукції при цьому на порядок 
вища.

Спеціалізація нашої діяльності — про-
мислове холодильне та технологічне 
обладнання, а також кліматизація та опа-
лення. Ми здійснюємо підбір, постачання, 
монтаж і обслуговування холодильного 
обладнання, адсорберів СО2, генераторів 
азоту для фрукто-овочесховищ.

Компанія «Термо-Буд-Сервіс»  має  
високий рівень професіоналізму та 
великий досвід вирішення питань про-
мислового холодопостачання. Нашим 
пріоритетом є: висока якість продукції 
і послуг, тривалі та стабільні відносини 
з постачальниками і замовниками, по-
вага взаємних інтересів і лояльність по 
відношенню до клієнтів.

ПП “Термо-Буд-Сервіс”
46027, м.Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, 11д
(0352) 22-43-16, (067) 890-68-05
termobudservis.com.ua



Якість! Надійність! Доступність!

м. Дніпро, 
Дніпропетровська обл..
Тел. 067 103-05-05, 
        050 968-31-29

Луцький р-н., с. Рованці, 
вул. 3-я Об’їздна, буд. № 51, 
тел.: 099 525-90-03, 
099 525-90-06, 067 320-30-11
maximumagro.com.ua

                         URSUS вже на Україні!
- трактор URSUS потужністю від 50 до 180 к.с. ;
- фронтальні і задні навантажувачі;
- лінія для зеленої маси, сіна та соломи;
- внесення добрив;

- транспорт;
- комунальна техніка;
- виробництво біомаси.

Цієї осені був проведений захід спільної роботи в полі з Ursus і AKPIL.

Для зручності наших клієнтів, на сьогоднішній день уже працює представництво 
ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» в м. Дніпро. 

ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» – ОФІЦІЙНИЙ 
ДИЛЕР СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ КОМПАНІЇ 
AKPIL ТА URSUS НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Вітаємо з Новим 
роком та Різдвом 

Христовим!
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НОВИЙ ДИЛЕРСЬКИЙ ЦЕНТР CASE IH: ТЕХНІКА 
ПРОВІДНОГО БРЕНДУ ВІД ОФІЦІЙНОГО ДИЛЕРА У 

ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ – КОМПАНІЇ «АГСОЛКО УКРАЇНА»
Кінець 2016 року ознаменувала важлива подія, яка є приємним подарунком, 

зокрема для прогресивних аграріїв Волинської області. 15 грудня, у с. Липини, 
що у Луцькому районі, відбулось відкриття дилерського центру з реалізації та 
обслуговування техніки Case IH – офіційним дилером цього бренду в Україні, 
компанією «АГСОЛКО Україна». Молоде та сповнене ентузіазму товариство 
працює на ринку з 2015 року, і багатьом є відоме за назвою AgroSolutions 
Company Ukraine.

«АГСОЛКО Україна» має широ-
кий потужний продуктовий ряд, 
що дає можливість комплексно 
підходити до забезпечення аграрі-
їв всіма складовими агротехноло-
гій. Основним партнером є бренд 
Case IH. Крім того, «АГСОЛКО» 
займається реалізацією буді-
вельної техніки та комерційного 
транспорту, є дилером виробників 
обладнання для зберігання та 
переробки зерна. Також компанія 
пропонує аграріям інноваційні 
технології в рослинництві: засоби 
захисту рослин, добрива, насіння 
від провідних світових виробників.

«АГСОЛКО Україна» постійно 
шукає нові можливості та стра-
тегії розвитку, і відкриття нового 
центру – результат цих пошуків. 
Роман Михайлович Осадчий, 
директор компанії «АГСОЛКО 
Україна», вітаючи всіх присутніх 

на заході, окреслив суть події та 
співпраці з Case IH.

«Наші аграрії – працьовиті, та-
лановиті та розумні, а тому вони 
гідні якісних продуктів та послуг, 
працювати на якісній та високо-
ефективній техніці і отримувати 
якісне та професійне сервісне 
забезпечення. Тож, ми недарем-
но обрали для співпраці такого 
потужного партнера як Case IH 
¬– бренд із 175-річною історією 
унікальних здобутків та інновацій-
них досягнень, які раз і назавжди 
змінили світове сільське госпо-
дарство. На сьогоднішній день ця 
компанія має повний асортимент 
висококласної техніки різного 
призначення: ґрунтообробну тех-
ніку, трактори, комбайни, жатки, 
прес-підбирачі, обприскувачі, 
сівалки. Наразі ми відкриваємо 
сучасний центр, який буде надалі 
активно розвиватись, і тепер у 
волинських аграріїв є чудова мож-
ливість підвищити ефективність 
своєї роботи, використовуючи 
наявну, або нову техніку Case IH 
– турботу про необхідну сервісну 
підтримку візьмуть на себе спеці-
алісти «АГСОЛКО». 

На позитивній хвилі вітання від-
відувачів заходу продовжив Юрій 
Єгоров, бізнес-менеджер Case 
IH в Україні та Молдові:

«Ми дуже ретельно підходили 

до сьогоднішньої події, тривало 
готувались до неї. Це як народ-
ження дитини: з’являються нові 
надії на зміни, нові обов’язки та 
відповідальність. Можу сказати, 
що цей центр відповідає всім на-
шим вимогам. Але попереду ще 
багато роботи. Я бажаю всім нам 
разом з компанією «АГСОЛКО 
Україна» плідної співпраці, успіш-
ної реалізації вже існуючих проек-
тів та цікавих ідей на майбутнє, а 
вам, шановні аграрії, щиро зичу 
великих врожаїв в наступному 
році».

Після офіційного відкриття 
центру CASE IH з урочистим роз-
різанням стрічки настав час огля-
ду техніки та сервісної бази. На 
оглядовому майданчику до уваги 
відвідувачів були представлені 
декілька тракторів з різних серій. 

1. Farmall 110 JX, потужністю 
110 к.с. Це компактний трактор 
з бездоганною маневреністю. 
Всі трактори серії Farmall JX 
обладнані оновленими двигуна-
ми з турбонаддувом серії 8000, 
Tier 3, ретельно налаштованими 
задля забезпечення оптималь-
ного споживання палива та 
максимальної потужності. Новий 
ергономічний дизайн кабіни або 
конфігурація платформи з надій-
ною системою захисту від пере-
кидання відповідають задачам 
аграрія, які потрібно виконувати 
протягом дня.

2. Puma 155, Puma 210. Тракто-
ри серії Puma™ спеціально ство-
рені для забезпечення найвищої 
продуктивності. Модельний ряд 
тракторів Puma включає декілька 
машин потужністю 158 к.с. та 
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213 к.с., які можуть використо-
вуватися для виконання повного 
циклу робіт з основного обробітку 
ґрунту, культивації, посіву та пе-
ревезення вантажів. Незалежно 
від того, чи то весняні, чи осінні 
польові роботи, чи транспортуван-
ня, відмінне співвідношення по-
тужності та ваги тракторів Puma 
дозволить досягти максимальної 
продуктивності і зекономити па-
ливо.

На заході створилась плідна 
атмосфера для дружніх бесід та 
дискусій. Журнал «АгроЕліта», 
зокрема, ближче познайомився з 
директором «АГСОЛКО Україна» 
Романом Михайловичем Осад-
чим.

– Наскільки складно було за-
йняти Вашій компанії гідне міс-
це на ринку, де вже існує багато 
інших дилерів?

Роман Осадчий: «Звичайно, 
новій компанії входити на вже 
структурований ринок, де бага-
то років успішно існують багато 
інших дистриб’юторів, було не-
просто. Але все одно я вірю, що 
навіть за наявністю такої потужної 
конкуренції професійна компанія 
«АГСОЛКО Україна» зможе знай-
ти свого клієнта. Ми плануємо 
починати налагодження співпраці 
з нашими клієнтами через сервіс.  
У нас є сервісна служба, яка вже 
багато років серйозно працює з 
технікою Case IH, а найбільш важ-
ливим для аграрія є як раз сервіс-
на підтримка сучасної високопро-
дуктивної та потужної техніки. 
Ми вважаємо так: якщо продаєш 
техніку, то маєш забезпечити її 
якісну підтримку, тобто мати про-
фесійну команду. В першу чергу, 
це продавці, що проконсультують 
сільгоспвиробника під час вибору 
того чи іншого агрегату; сервіс-
ні спеціалісти, які здійснять на 
вищому рівні техобслуговування 
або ремонт, а також допоможуть 
вирішити суперечливі моменти 
в роботі з машиною; служба за-

пасних частин, яка оперативно 
забезпечить потрібною номен-
клатурою запчастин та витратних 
матеріалів».

Компанія «АГСОЛКО» пра-
цює по всій Україні, маючи 10 
територіальних представництв, 
але згідно планів керівництва їх 
буде відкриватись ще більше. 
Центральний склад запчастин 
знаходиться в Києві. Офіційним 
дилером техніки Case IH компанія 
є у Волинській області, а також у 
Донецькій та Луганській областях 
(на територіях, підконтрольних 
українській владі). «Основні сили, 
в якості дилера цього бренду, ми 
будемо направляти в ці регіони, - 
продовжує Роман Осадчий. - Але 
техніку Case IH будемо продавати 
також і через інші наші представ-
ництва, де вже є сервісні бази. 
Стосовно запасних частин, ми 
вже вибудовували свою логіс-
тику їх поставки: кожного тижня 
з заводу Case IH вони постав-
лятимуться на центральну базу, 
а звідти протягом доби можуть 
бути доставлені в будь-яку точку 
країни».

– В чому є, на Ваш погляд, 
«родзинка» компанії «АГСОЛКО 
Україна»?

Роман Осадчий: «Ми молоді, а 
саме тому «голодні» до здобутків 
та продажів техніки. Маємо бага-
то відгуків від клієнтів про те, що 
у нас прийнятні ціни та професій-
на сервісна команда, яка здійснює 
серйозні роботи. Психологічно це 
так працює: якщо замовник от-
римує якісну підтримку хоч в сер-
вісі, хоч в  постачанні запчастин, 
наступного разу, коли стоятиме 
питання придбання нової техніки, 
він захоче придбавати техніку 
саме в тій компанії, з якою йому 
комфортно працювати».

В свою чергу, про плідну співп-
рацю з компанією «АГСОЛКО 
Україна» розповідає Володимир 
Габрієлян, менеджер з марке-
тингу та розвитку дилерської 

мережі Case IH в Україні та 
Молдові:

«Будь-який партнер нашої 
компанії представляє всю ліній-
ку техніки Case IH, яка взагалі 
продається в Україні: від ґрунто-
обробних агрегатів – до комбай-
нів. Ми раді, що в нашій мережі 
з’явився ще один дилер – «АГ-
СОЛКО Україна», і я думаю,  нас 
разом чекає попереду багато по-
зитивних звершень. Спеціалісти 
компанії вже пройшли навчання 
в Case IH, будуть регулярно його 
проходити і надалі, набуваючи все 
більше досвіду та професійних 
навичок. 

З новинок 2016 Case IH року 
назву наш трактор Optum (300 
к.с.), який отримав нагороду «Ма-
шина року» на виставці «Агрітех-
ніка-2016» в Ганновері та золоту 
медаль на конкурсі цьогорічної 
виставки «IнтерАГРО» в номінації 
«Трактори різного призначення». 
Його вже було презентовано в 
Україні у вересні. Ця модель на-
певно призначена для найбільш 
вимогливих фермерів, адже він 
має унікальну якісну комплекта-
цію, багато зручних опцій та без-
доганні технічні характеристики».

Ярослав Мазуренко, агроном 
ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт»:

«Ми дуже раді, що Case IH стає 
ближчим до нас в обслуговуванні, 
адже ми вже використовуємо цю 
техніку на своєму підприємстві, 
і впевнились в її якості. На сьо-
годнішній день маємо трактори 
Magnum 340-ї серії. Тепер запро-
ваджуємо співпрацю і з компанією 
«АГСОЛКО Україна», сподіває-
мось, відкритий сьогодні центр 
буде набувати потужності».

Тетяна Бєлінська



TRACTARGI HDX 
15W-40
 
Моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. 
Підходить для двигунів сільськогосподарської техніки, що працюють  
за будь-яких умов і в будь-який час року.

TRACTAGRI HDM 
15W-40 
 
Всесезонна олива для дизельних двигунів старого покоління (атмосфер-
них і турбованих) тракторів і сільськогосподарської техніки.
Призначена для змащування дизельних двигунів сільськогосподар-
ської техніки попередніх поколінь (до 1999 року випуску), для яких не 
існувало екологічних стандартів.

TRACTARGI HDX SYN
10W-40
 
Напівсинтетична моторна олива з відмінними експлуатаційними 
характеристиками для двигунів сільськогосподарського обладнання, що 
працюють у найекстремальніших умовах у будь-яку пору року.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E7/E5
API: СI-4/СH-4/SJ
Дозвіл виробників
MB-Approval 228.3

CUMMINS: CES 20078
(20077/20076)
DEUTZ: DQC ІІІ-10

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E2/E1
API: CD/SF
Дозвіл виробників
MIL.L.:2104E
CCMC: D4/PD2
DEUTZ, DEERE, FORD, 
IVECO,MWM,PERKINS...

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
ACEA: E7/E5, A3/B4/B3 
API: CI-4/CH-4/SL
Дозвіл виробників
DAIMLER: MB-Approval 228.3
CUMMINS: CES 20078
(20077/20076)
DEUTZ: DQC III 10

Мастильні матеріали для двигунів

Мастильний матеріал для трансмісій, оснащених 
дисковими гальмівними механізмами, 
наповненими оливою, і гідравлічними системами 
сільськогосподарських тракторів.

DYNATRANS MPVСПЕЦИФІКАЦІЇ

Класифікація
API: GL-4
Дозвіл виробників 
MASSEY FERGUSSON:  
CMS M 1145/1143
VOLVO CE: WB 101
ZF: TE ML 03E/ 05F/ 06P/  
17E/ 21F

>  Спеціальний коефіцієнт зчеплення для гальм і занурених дисків зчеплення. 
> Стабільність властивостей при експлуатації.
> Гарний опір зсуву.

Відповідає:
MASSEY F. CMS M1141/M1135 
JOHN DEERE JDM J20C 
CASE MS 1206 / 1207 / 1209 
NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C

CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 
3526 / 3540 

FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00 
KUBOTA UDT  
Mc CORMICK HTX 
AGCO/Allis 821 XL 
CLAAS / RENAULT AGRICULTURE 

0800 21 11 99 - Продаж техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування

*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.
www.vfc.com.ua
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ТОВ «А-ТЕРА» (AGROTERRA): ФАКТИЧНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

Компанія «А-Тера» - це молодий дистриб’ютор, який працює на ринку України з 2012 
року, займаючись реалізацією та сервісним обслуговуванням техніки відомих світових 
брендів. Компанія вже набула широке коло клієнтів в західному регіоні, і продовжує на-
бирати оберти розвитку.  В 2016 році AGROTERRA зробила великий крок вперед, реалізу-
вавши цілий ряд тематичних заходів в різних регіонах Західної України. Про те як саме, і 
що саме було зроблено, і якими є плани на майбутнє  – далі  піде мова у нашій статті. 

Значні події 2016 року
«В 2016-му ми значно наростили оберти, – коротко 

та лаконічно відповідає на наше запитання маркетолог 
компанії, Артем Свириденко-Новак. – За результата-

ми незалежної експертної оцінки, 
компанія спромоглась збільшити 
обсяг продажів у порівнянні з ми-
нулим роком в декілька разів. Ос-
новний акцент компанія робила 
на техніці  New Holland та Lemken. 
Взагалі можна із впевненістю 
стверджувати, що AGROTERRA за 4 
роки своєї роботи вдалося суттє-

во розширити присутність техніки New Holland на За-
хідній Україні, чого дійсно бракувало аграріям в минулі 
роки. Щоб не бути голослівними, назву такі цифри: коли 
компанія тільки починала свою діяльність, її доля ринку 
продажів техніки New Holland  складала не більше 5%, 
а станом на листопад 2016 року – зокрема у Волинській 
та Львівській областях – цей показник виріс майже в 
сім разів. Це все виправдано: New Holland заслуговує 
уваги як визнаний у всьому світі виробник якісної сіль-
ськогосподарської техніки зі своїми масштабними на-
працюваннями в різноманітних технологічних аспектах, 
що дозволяють аграріям проводити необхідні роботи 
ефективніше, швидше, комфортніше та робити свій біз-
нес більш економічним та продуктивним. Наші аграрії 
заслуговують саме на таку якісну техніку.

Цього року ми активно приймали участь у багатьох 
заходах, а також організовували власні – для підтри-
мання наших старих добрих партнерів, а також для 
залучення нових. Відзначу деякі важливі заходи. Зокре-
ма, це був День поля на Тернопільщині, який відбувся 
22.06.2016 р., де ми плідно поспілкувались з аграріями 
та поділилися з ними всіма новинками ринку сільсько-
господарської техніки. 

В м. Дубно ми приймали активну участь у демо-турі 
від компанії Maschio Gaspardo, де спільно з ними демон-

стрували трактори New Holland в роботі разом з причіп-
ними агрегатами. Між іншим, щодо тракторів: вони були 
представлені у варіантах з різними корисними для агра-
ріїв додатковими опціями. Зокрема, ми демонстрували 
трактор New Holland TD5. 110 – втілення комфортабель-
ності, ефективності та економічності в обслуговуванні. 
Наша місія – якомога ретельніше підібрати необхідну 
машину для клієнта: саме під його ґрунтово-кліматичні 
умови, технологічні підходи та можливості, запити і 
завдання. Більшість клієнтів хочуть таку техніку, яка б 
відповідала всім вимогам і особливостям саме для їх-
нього господарства.

Отже, продовжуючи тему заходів: слід відзначити 
нашу участь в Дні поля на Волині. Там було представ-
лено широку лінійку техніки: від тракторів та комбай-
ну New Holland – до  різноманітних агрегатів торгової 
марки Lemken. Родзинкою заходу був пневматич-
ний розкидач мінеральних добрив від компанії 
RAUCH. 

Пневматичний розкидач мінеральних добрив RAUCH 
AGT6036 вперше в Україні був представлений на вистав-
ці «АГРО-2016» у липні цього року. Слід відзначити, що 
цей розкидач відразу привернув до себе увагу великих 
господарств, так як він єдиний у своєму класі, і може 
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легко впоратись із значними обсягами робіт. Важливим 
фактором є те, що він не просто незамінний для них, 
а те, що він економічний. Для господарства, яке має у 
своєму земельному банку від 5 тис. га, всього за один 
рік роботи він окупається повністю, що, погодьтесь, є 
дуже привабливим.

Тож, розкидач мінеральних добрив RAUCH об’єднує 
всі переваги для використання на практиці з орієнта-
цією на кінцевий результат: проста установка, зручне 
обслуговування, надійне і точне внесення всіх мате-
ріалів, великий вільний простір, що забезпечує легке 
технічне обслуговування та швидке очищення робочих 
органів. Особливістю цього розкидача є те, що за ра-
хунок інноваційної конструкції він працює з будь-яким 
добривом, навіть найменшої фракції – відтепер ідеаль-
на та рівномірна гранула не є обов’язковим фактором, 
щоб внесення і розподіл добрив був рівномірним. 
Достатньо мати розкидач RAUCH AGT6036, а про все 
інше подбає він.

Заключний у цьому році День поля відбувся у серп-
ні, на Львівщині. Це був досить успішний захід для нас, 
адже там ми змогли представити у роботі понад 10 
одиниць техніки. Захід відвідали більше 20 різних госпо-
дарств зі Львівської області, і всі охочі мали можливість 
зробити тест-драйв трактора New Holland Т7.315, який 
отримав нагороду «Машина року 2016» на виставці у 
Ганновері.

Коротко про трактор New Holland Т7.315: 
• потужний та економічний двигун NEF / Common Rail 

(315 к. с.), що дозволяє найбільш ефективно проводи-
ти роботу з будь-яким ґрунтообробним і посівним 
обладнанням;

• зведення до мінімуму ривків завдяки трансмісії 
AUTOCOMMAND;

• забезпечення стабільності роботи причіпного об-
ладнання при змінах навантаження за рахунок сис-
теми приросту потужності;

• краща стійкість і маневреність за рахунок найдов-
шої в класі колісної бази 3,45 м;

• простота обслуговування і ремонтопридатність.

Суть правильного сервісу
За 4 роки свого існування AGROTERRA успішно роз-

винула сервіс. На сьогоднішній день цей дистриб’ютор 
має два сертифікованих центра: у Луцьку та у Львові. 
Також існують представництва у Тернополі та у Рівно-
му. На кожному з представництв знаходяться мобільні 
сервісні служби, тобто сервісний інженер на спеціально 
обладнаному автомобілі, маючи з собою всі необхідні 
інструменти та запчастини, виїжджає у господарство та 
виконує весь необхідний спектр робіт. 

Слід відзначити, що наші здобутки у популяризації 
якісної сільгосптехніки та висококласних сервісних 
роботах об’єктивно з’явились за рахунок професіо-
налізму команди AGROTERRA. На сьогоднішній день у 
нас є сформований професійний склад колективу. Всі 
працівники компанії обов’язково проходять навчання 
з підвищення кваліфікації щонайменше два рази на рік, 
а керівники служб – і того частіше. Додатковим важли-
вим досвідом є регулярне відвідування працівниками 
компанії заводів виробників техніки, адже без широко-
го кругозору та розуміння основ її виробництва робота 
з клієнтом на високому рівні неможлива.

Компанія AGROTERRA воліє будувати реальні цікаві 
плани подальшого розвитку. Ми хочемо розширювати 
свою присутність на Західній Україні, запрошуючи в 
нашу команду нових та ініціативних людей. Ключовим 
моментом в роботі для нас є розуміння наших клієнтів. 
Ми цілеспрямовано намагаємось сприяти розвитку 
сільськогосподарської галузі в Україні, допомагаючи 
нашим аграріям працювати з максимальною стабільні-
стю, прибутковістю та ефективністю». 

Тетяна Бєлінська



SEEDEYE – ІННОВАЦІЙНА 
РОЗРОБКА ВІД VÄDERSTAD

Компанія Väderstad розробила унікальний пристрій, який може 
визначити необхідну кількість висіву насіння на кв.м. під назвою 
Seedeye. Він значно полегшує роботу агроному, оскільки тепер 
немає необхідності здійснювати калібрування насіння. Все, що по-
трібно для точного висіву – це просто ввести на панелі керування 
норму. Якщо при роботі сівалки відбувається відхилення від запро-
грамованої норми, то на монітор оператору надсилається відповід-
ний сигнал. Таке значне полегшення роботи в рослинництві оцінив 
комітет з нагородження на конкурсі Agromek Awards 2016. Новин-
ка перемогла в номінації «Обладнання для польових робіт» та має 
вагоме практичне значення.

http://www. traktorist.ua/
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FENDT 936 VARIO СТАВ СИМВОЛОМ 
ДНЯ ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА ВОЛИНІ
17 листопада на Волині аграрії святкували День працівників сільського госпо-

дарства. Мабуть для кожної людини, яка робить вагомий вклад в реальне життя 
галузі, дуже важливими є увага, порозуміння, відзначення та й просто хороше 
свято. Тож, спільна ініціатива Департаменту агропромислового розвитку Волин-
ської ОДА та «Волинської Фондової Компанії» в організації професійного свята 
аграріїв стала цікавою та радісною подією для всіх причетних до галузі сільського 
господарства. 

Втім, компанія «ВФК» відома 
в першу чергу не проведенням 
цікавих заходів, а постачанням 
на ринок України якісної сіль-
госптехніки світових виробників і 
першокласним сервісним обслу-
говуванням. Широкий асорти-
мент, ретельність та якість тех-
нічної підтримки, гарантійного 
обслуговування і ремонту техні-
ки сформували навколо «ВФК» 
велике коло успішних клієнтів, 
яке постійно поширюється. На 
сьогоднішній день цей дис-
триб’ютор має 9 філіалів в різних 
регіонах України, які постійно 
працюють над якістю сервісних 
послуг та розширюють свою клі-
єнтську базу.

Тож, «Волинська фондова 
компанія» прийняла участь 
у святкуванні Дня працівни-
ка сільського господарства, 
представивши  техніку відомих 
брендів. Захід зібрав близько 
800 аграріїв з Волинської об-
ласті, і вони не розчарувались, 
адже програма була насичена 
та цікава. Для всіх присутніх 
на Театральній площі проходи-
ла виставка-ярмарок, де свою 
продукцію презентували про-
фесійно-технічні училища, під-
приємства переробної і харчо-
вої промисловості та волинські 
пасічники. А компанія «ВФК» 
задовольнила цікавість гостей 
свята, продемонструвавши свої 

найкращі пропозиції, які корис-
туються шаленим попитом в 
аграріїв, а саме: трактор Fendt 
936, трактор Massey Ferguson 
8737, сівалку KUHN Espro 6000 
R, розкидач органічних добрив 
UNIA TYTAN 20. 

В даній статті ми хочемо по-
знайомити читачів з такою 
особливою за багатьма пара-
метрами моделлю трактора як 
Fendt 936 Vario. За цим брен-
дом стоїть історія новаторських 
технічних рішень, які призвели 
до революційних позитивних 
змін у продуктивності сільського 
господарства, тому слід відзна-
чити саме його.
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Сучасне втілення 
економічних технологій 
та потужності

Денис Кузьмич, бренд-мене-
джер по тракторах Fendt ком-
панії «ВФК», розповідає про осо-
бливості тракторів Fendt взагалі 
та, зокрема, моделі 936 Vario.

«Трактори Fendt – це всесвіт-
ньо визнана німецька техніка, 
з цим ніхто не посперечається. 
Кожна її деталь ідеально відто-
чена, багато з них є патентами 
компанії. Безпосередньо ліній-
ка Vario існує з 1995 року, і вже 
гідно себе зарекомендувала у 
всьому аграрному світі.

Тож, нижче ми розкриємо 8 
особливостей цього трактора.

1. Надзвичайна продуктив-
ність. Автоматична коробка пе-
редач Vario є безступінчастою 
і не має аналогів у світі. Вона 
дозволяє розвивати безступін-
частий діапазон швидкостей 
від 0 до 60 км/год. і забезпечує 
високий ККД передачі крутного 
моменту на колеса. При цьому, 
трактор автоматично підби-
рає ту потужність, яка потрібна 
для конкретної роботи: оранки, 
культивації, посіву тощо. Робо-
та коробки передач синхронізу-
ється з роботою мотора завдя-
ки комп’ютерній системі TMS. 
Крім того, ця система підтри-
мує оберти двигуна і передатне 
відношення коробки передач в 
оптимальному робочому діапа-
зоні при виконанні будь-якої опе-
рації, що автоматично веде до 
економії палива і часу.

2. Незалежна підвіска трак-
тора з гідравлічною системою, 
яка на даний час є унікальною. 
Вона має робочий хід 300 мм, 
що є рекордним показником се-
ред серійних тракторів. За допо-
могою цього та тісного контакту 
коліс з ґрунтом значно збільшу-
ється тяглове зусилля трактора. 
У підсумку трактор Fendt 936 
Vario виконує ту саму роботу, що 
й інші трактори, але швидше і з 
меншими витратами палива. Ця 
підвіска взагалі не потребує об-
слуговування, тобто термін екс-
плуатації розрахований на строк 
служби всього трактора.

3. Висока вантажопідйом-
ність механізму навіски трак-
торів. Зокрема, окрім задньої 
навіски, вантажопідйомність якої 

складає 11 800 кг, на тракторах 
Fendt встановлюється передня 
активна навіска. Це відкриває 
можливість кріпити будь-які 
фронтальні вантажі або агрега-
ти, що підвищує універсальність 
трактора, адже він був створений 
для того, щоб виконувати всі ви-
моги аграріїв. До того ж, ця наві-
ска також збільшує тяглове зу-
силля машини. Скажу також, що 
Fendt 936 Vario є одним з найлег-
ших на ринку. Ми можемо збіль-
шувати його вагу, оснащуючи 
фронтальним привантаженням у 
2,5 т, і двома привантаженнями 
на задні колеса по тонні».

4. Дизельний двигун Deutz 
об’ємом 7,8 л, з паливною 
системою Common Rail має 
потужність 360 к.с. і просто при-
голомшливу енергонасиченість. 
Він забезпечує високий крутний 
момент навіть при мінімальних 
обертах (при швидкості 60 км/год 
частота обертів складає 1750 на 
хвилину), і витрата пального при 
цьому є значно нижчою, ніж в 
аналогів. Незважаючи на високу 
потужність, двигун відрізняється 
низькою гучністю і, що найваж-
ливіше, високою економічністю. 

5. Універсальність застосу-
вання. На тракторі Fendt 936 
Vario є найбільша кількість точок 
підключення (більше 22 спереду 
і ззаду): шість електрогідравліч-
них розподільників подвійної дії, 
встановлених ззаду, і два попе-

реду, додатковий контур гідро-
системи, роз’єм для підключення 
до шини ISOBUS і багато інших. 
Це забезпечує неперевершену 
універсальність застосування 
трактора і не створює труднощів 
при приєднанні робочого облад-
нання. Слід зазначити, що олива 
з коробки передач та олива з гід-
равлічної системи не перемішу-
ються, що значно подовжує тер-
мін їх експлуатації. На тракторі 
встановлено гідравлічний насос 
потужністю 205 л/хв., що дозво-
ляє йому ефективно працювати 
з будь-яким навісним агрегатом.

Багатофункціональна 
та комфортна система 
трактора

6. Окремою особливістю 
трактора Fendt 936 Vario є ве-
лика кабіна з оглядом більше 
300°, яка є на даний час най-
більшою серед серійних трак-
торів. Максимально чітко з неї 
оглядаються передні арки, при-
чіпні агрегати тощо. Вона має 
першокласну шумоізоляцію. По-
казник рівня шуму в кабіні водія 
нижче 70 дБ. Освітлення може 
бути встановлено індивідуаль-
но на 360° навколо трактора, а 
також на замовлення можуть 
бути поставлені ксенонові фари. 
Оператор, перебуваючи в своє-
му сидінні, за допомогою нової 
системи Variotronic управляє всі-
ма робочими операціями, кон-
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тролюючи всі візуально. Функції 
автоматичного управління, ав-
томатичний кондиціонер і бага-
то іншого забезпечують високу 
продуктивність праці і підтри-
мання оптимальної концентрації 
уваги оператора протягом всієї 
робочої зміни, зменшується рі-
вень втоми.

7. Система Variocenter. Трак-
тор Fendt 936 використовує най-
сучаснішу у тракторобудуванні 
модель управління, при якій воно 
здійснюється всіма системами 
за допомогою джойстика і бага-
тофункціонального підлокітни-
ка. На моделі 936 встановлений 
новий дисплей Varioterminal, 
який пропонується в 7- і 10-дюй-
мової ProfiPlus версіях. При його 
розробці основний акцент був 
зроблений на чіткості та простоті 
використання. Результатом ста-
ло інтуїтивне багатомовне меню 
зі зрозумілою структурою і не 
перевантаженим інформацією 
дисплеєм. Оператори швидко 
звикають до його використання 
і отримують миттєвий доступ до 
всієї необхідної інформації. Сен-
сорний дисплей з високою роз-
дільною здатністю і автоматич-
ним регулюванням яскравості 
стійкий до утворення подряпин.

До серійного оснащення 936-
го трактора відноситься бло-
кування диференціала. Абсо-
лютно нова система розвороту 
робочого місця, що дозволяє 
розгортати всі елементи управ-
ління, в тому числі і педалі, на 
180 градусів, відкриває для про-
фесіоналів широкі можливості 
використання трактора.

8. Система навігації Trimble. 
Вона дає точність (до 15 см) 
руху трактора за заданою 
траєкторією при посівних та ін-
ших роботах. Також на трактор 
встановлена так звана система 
VarioGuide, завдяки якій трак-
тор здатний обробити більше 
лише за рахунок використання 
системи автоматичного водіння, 
яка знижує в середньому на 6% 
площу перекриття, що в підсум-
ку дає економію до 5000 робо-
чих годин на полі. Крім того, це 
означає 6-відсоткову економію 
палива, насіння і добрив. Опе-
ратори можуть легко контролю-
вати траєкторію руху трактора 
і робочого знаряддя за допо-
могою зображення на дисплеї 
терміналу Vario. Навіть вночі 
або в умовах поганої видимості 
вони здатні досягати оптималь-
них результатів, максимально 

ефективно використовуючи всі 
можливості свого трактора.

«Підсумовуючи, можу сказати, 
що аграрій, який придбав трак-
тор Fendt, буде задоволений 
продуктивністю, ефективністю, 
надійністю, якістю та економіч-
ністю його роботи, особливо під-
приємства з великими площами 
та високоінтенсивною стратегі-
єю господарювання. Fendt – це 
техніка, яка гідна Вашого вибо-
ру!» – резюмує технічний огляд 
трактора 936 Vario бренд-мене-
джер «ВФК» Денис Кузьмич.

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
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КАРТОПЛЯНІ ІННОВАЦІЇ КОМПАНІЇ 
GRIMME

Аграрії, що вирощують картоплю, завжди стикаються 
із проблемою чистоти коренеплодів і потрапляння грунту у 
бункер. Вирішити цю проблему взялася німецька компанія 
Grimme, яка розробляє ряд технологій, спрямованих на поліп-
шення не тільки очищення картоплі при збиранні, але також 
зчеплення коліс в умовах транспортування і польової роботи. 
В результаті проведених досліджень на ринку зявилася нова 
модель комбайна CleanLoader. Збиральний агрегат склада-
ється із елементів, що були присутні у попередніх поколінь тех-
ніки (1,2 метровий розвантажувальний елеватор GT 300 і при-
ймальний бункер 24-60), а також має інноваційну колісну базу 
з тандемною віссю. Комбайн характеризується наступними 
технічними параметрами: причепа оснащений інтегрованим 
60-сильним двигуном; встановлено бункер об’ємом 19 куб. м; 
існує очисна камера і поворотний елеватор для транспорту-
вання у вантажний автомобіль. У компанії Grimme заявляють, 
що новий агрегат дозволяє видалити з картоплі до 70% грунту. 
У 2017 році компанія планує обмежений випуск нових моделей 
потужністю 120 к.с., вартість якої складатиме – 220 000.

http://agroinfo.com/

СКЛАДНА ЖАТКА ВІД STW
Представник італійського сільськогосподарського машино-

будування - компанія STW – представила на ринку жатку для 
зернових культур, що може сладатися. Вона отримала назву 
Seagull. Дана зернова жатка здатна змінювати свій розмір в 
тричі завдяки гідравлічним приводам, які знаходяться в цен-
трі підвісного обладнання. Всі інноваційні рішення, повязані із 
цим, захищені патентами. Серед них, принцип роботи гідрав-
лічних приводів, які розгойдують жатку для більш ефективного 
збору врожаю, а також подвійний ланцюговий механізм, який 
її стабілізує. Завдяки новій конструкції на збиральний агрегат 
менше впливають бічні навантаження, ніж при застосуванні 
традиційних моделей. Жатка також оснащена нижніми вала-
ми, які допомагають спрямувати колоски пшениці до бараба-
ну, що дозволяє якісніше збирати врожай. Жатка Seagull буде 
випускатися в двох розмірах – 3,2 і 4,3 метра, а у розкладено-
му варіанті відповідно 8 і 12 метрів. Потенційні покупці змогли 
ознайомитися із нею на виставці EIMA. Продаж її у країнах 
Східної Європи планується розпочати у 2017 році.

http://www. traktorist.ua/
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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
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В контексті розвитку галузі тваринництва в Україні можна говорити про різні речі, але 
найважливішою передусім є виробництво якісної продукції – як молочної, так і м›ясної. 
Для цього господарство повинно дотримуватись певних важливих пунктів в утриманні 
тварин. І один з таких пунктів, мова про який піде в даній статті, – це операції з приготу-
вання та роздавання кормів, що відбуваються за допомогою кормороздавачів.

Заготівля кормів – це завершальний 
етап їх виробництва. Оскільки він скла-
дається з кількох технологічних операцій 
(скошування, прив›ялювання, підбиран-
ня, перевезення, переробка тощо), при 
значній тривалості періодів між ними під 
дією зовнішніх факторів та біохімічних 
процесів, що відбуваються в рослинній 
сировині, знижується якість корму, він 
втрачає поживні речовини. Втрати сухої 
речовини з кормів у процесі заготівлі та 
6-9-місячного зберігання становлять, %: 
у силосі 25, сінажі 18, сіні 35, соломі 15, 
трав›яному борошні та січці 10, буряко-
вому жомі 35, коренеплодах 25. У разі не-
дотримання технологічних вимог втрати 
можуть бути більшими, а значить, і коефі-
цієнти перерахунку сировини в готовий 
корм змінюються. 

Задовільний стан кормів можна 
створити лише за умови застосування 
системного та комплексного підходу зо-
крема при створенні кормової бази для 
тварин та ефективного використання 
кормів в тваринництві. Всі операції слід 
здійснювати в єдиному технологічному 
циклі, тобто всі зв’язані між собою робочі 
процеси повинні бути виконані в стислі 
строки, при високому рівні механізації і 
з додержанням технологічних, організа-
ційно-економічних, технічних та інших 
вимог.

Основні аспекти, які слід знати 
при виборі кормороздавача

З огляду на вищесказане, треба зазна-
чити певні якості головного інструменту 
на господарстві, яке займається тварин-
ництвом – кормороздавач. 
1. Ці машини повинні бути універсаль-

ними. Слід зазначити, за останні де-
кілька десятків років кормороздавачі 
перетворились на багатофункціо-
нальні агрегати, які можуть подріб-
нювати та перемішувати різні суміші 
й інгредієнти, роздавати їх тваринам, 
а також розкидати солому на підстил-
ку. Це значно спрощує, оптимізує та 
пришвидшує процес.

2. Конструкція кормороздавачів повин-
на бути доступна для обслуговування 
і безпечною.

3. По характеру робочого процесу всі 
кормороздавачі поділяються на два 
типи: стаціонарні і пересувні. В свою 
чергу, пересувні можуть бути причіп-
ні, самохідні, рейкові і безрейкові, а 
стаціонарні в залежності від типу кор-
мо-несучого органу-механічні, гідрав-
лічні і пневматичні.
Стаціонарні кормороздавачі без-

шумні в роботі, займають мало місця в 
приміщенні (відсутність кормових проїз-
дів), але не досягається безвідказність в 
роботі, а швидка заміна на інший розда-

вач практично виключена. На відміну від 
стаціонарних мобільні кормороздавачі 
забезпечують більш високу надійність 
технологічного процесу, так як на ви-
падок виходу одного із них з ладу його 
легко замінити справним. Мобільний 
кормороздавач може обслуговувати всю 
ферму. Але для його роботи необхідно 
широкі сквозні проїзди. Мобільний кор-
мороздавач створює шум і загазованість 
повітря, що негативно впливає на тварин.

Останніми роками в зарубіжних 
країнах, та й на деяких господарствах в 
Україні, для реалізації процесів годівлі 
худоби широко застосовуються нові ба-
гатофункціональні універсальні технічні 
засоби, так звані фермські комбайни, 
які забезпечують виконання не лише всіх 
названих вище технологічних операцій 
при приготуванні кормових сумішей, а й 
доставку готової в приміщення для утри-
мання худоби та її роздавання.

На сьогодні фермські комбайни є ос-
новною групою машин для приготування і 
роздавання кормів у сільському господар-
стві країн Західної Європи. Їх широке засто-
сування обумовлене як перевагами годівлі 
тварин кормосумішами, так і досконалою 
конструкцією власне машин, що забезпе-
чує виконання операцій із завантаження, 
дозування, транспортування, подрібнення, 
змішування і роздавання кормів одним опе-
ратором з мінімальними затратами праці.

КОРМОРОЗДАВАЧІ
МИСТЕЦТВО ЗАГОТІВЛІ ТА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМІВ
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7 виробників 
кормороздавачів різних країн

Журнал «АгроЕліта» зробив добірку 
найбільш популярних виробників для 
приготування та роздавання кормів 
худобі. Головні критерії добірки – уні-
версальність, зручність, економічність, 
якість.

KUHN (Франція)

Змішувачі-кормороздавачі КУН ста-
нуть надійними помічниками в госпо-
дарствах будь-якого типу, тому що доз-
воляють точно відміряти дозу, швидко 
розрізають завантажуються рулони, 
однорідно перемішують складові і доз-
воляють роздавати тваринам багату по-
живними речовинами кормоcуміш. Один 
з найпопулярніших в лінійці змішува-
чів-кормороздавачів Kuhn – Euromix. Цю 
лінійку відрізняє здатність приготування 
кормосумішей високої якості, яка можли-
ва за рахунок хорошого перемішування 
та подрібнення. Обслуговує таку машину 
один механізатор, і витрати на її експлуа-
тацію є мінімальними.

SEKO (Італія)
Змішувачі-кормороздавачі SEKO здат-

ні працювати з будь-яким кормом – як 
з сухим так і з вологим, з сіном, кукуру-
дзою і різними добавками. За допомо-
гою змішувачів-кормороздавачів SEKO 
відбувається приготування корму для 
тварин відповідно до розрахунків рецеп-
та, заснованими на точному зважуванні 
кожної складової корму і ретельному 
перемішуванні всіх складових інгредієн-
тів таким чином, щоб тварина не могла 
вибирати найбільш смачний корм. Адап-
тація технології харчування, використо-
вуючи обладнання Seko, під потреби кон-
кретного тваринного веде до збільшення 
кількості і якість молока а так само доз-
воляє домогтися позитивного впливу на 
здоров’я тварини.

Siloking (Німеччина)

Компанія Mayer Maschinenbauge-
sellschaft mbH, відома перш за все торго-
вою маркою SILOKING, є одним з лідерів в 
області технологій кормораздачи. Само-
хідні змішувачі-кормороздавачі SILOKING 
завдяки своїй маневреності і надзви-
чайно широкого спектру використання 

являють собою ідеальну можливість 
значно скоротити витрати на щоденне 
приготування кормів. При цьому машини 
прекрасно підходять для експлуатації в 
умовах середніх і великих господарств 
- як приватних, так і колективних, або ж 
для одночасного використання декіль-
кома підприємствами. Компактна і мо-
більна конструкція самохідного змішу-
вача-кормороздавача SILOKING ідеальна 
для складних будівель, що пред’являють 
особливі вимоги – типові, наприклад, для 
вузьких і низьких старих будівель. Осо-
бливістю самохідного змішувача-кор-
мороздавача SILOKING є новаторське 
трьохточечне шасі, що забезпечує над-
звичайну маневреність при вкрай мало-
му діаметрі розвороту, що, в свою чергу, 
дозволяє досягти оптимальної керовано-
сті машиною і дивно високої швидкості 
завантаження.

JF-STOLL (Данія)

Багато українських аграріїв, які бува-
ли на тваринницьких фермах в Данії, із 
захопленням про них відгукуються – в 
цій країні культура тваринництва сягну-
ла дуже високого рівня. Так от, в Данії ба-
зується компанія JF-STOLL, яка є провід-
ним фахівцем в Європі по виробництву 
кормозбиральної техніки і корморозда-
вачів-змішувачів Feeder VM. Всі корпусні 
деталі машини фіксуються і зварюються 
на спеціальних великих стендах-кон-
дукторах, щоб забезпечити точність і 
високу якість виробництва. Використан-
ня дрібнозернистої сталі у виробництві 
кормороздавачів забезпечує чудову 
зносостійкість – для довготривалої і тяж-
кої роботи. До того ж, Feeder VM оснаще-
ні системою Feed Manager, що дозволяє 
повністю контролювати та аналізувати 
процес годування за всіма аспектами: 
від ефективності – до здоров’я тварин.

Keenan (Ірландія)
Компанія Keenan майже за 40 років 

заробила потужну репутацію як вироб-
ник якісних кормозмішувачів. Keenan ін-
терпретує дані про більш мільйон корів з 
майже 10-ти тисяч ферм в 25-ти країнах 
по всьому світу, володіючи однією з най-
більших баз даних по ефективності году-
вання. Нещодавно вона оновила лінійку 
середніх кормороздавачів та обладнала 
їх функцією закритої масляної ванни 
для змащення ланцюгів, що дозволить 
подовжити термін служби ланцюгової 
системи приводу. Нові машини мають 
чотирьохланцюгову систему приводу, що 
скорочує передаткове число і забезпечує 
незалежний привід для шнека, знижує 
навантаження на ланцюги, зірочки та під-
шипники, тим самим подовжуючи термін 
їх служби.

Двоє з чотирьох ланцюгів проходять 
через закриту масляну ванну і забезпе-
чують постійне змащення та відведення 
тепла іншим ланцюгам, що в результаті 
зменшує зношування.

Компанія вперше перенесла цей 
успішний проект на лінійку середніх кор-
мороздавачів. Тепер модель  MechFiber 
365 в стандартній комплектації має систе-
му ланцюгового змащення, а також всі ті 
функції, як і популярна модель 360.

Triolet (Нідерланди)

Trioliet - провідний виробник машин 
і систем для годівлі тварин. Сімейна 
голландська компанія Trioliet має більш 
ніж 60-річний досвід в області технології 
годівлі та дужу широкий асортимент різ-
номанітних машин. Відзначимо, напри-
клад, Triomix – це економічно привабли-
ва машина, в якій поєднуються різьбяр 
силосу і змішувач-кормороздавач, який 
самозавантажується. Він дозволяє од-
ній людині за допомогою одного трак-
тора виконувати процес завантаження, 
змішування і вивантаження в повному 
обсязі. Triomix оснащений рухомим ак-
тивним ножем, а також спеціалізованою 
системою різання і завантаження, яка 
гарантує мінімальні втрати під час рі-
зання і зберігає структуру кормів. А от 
самохідний змішувач-кормороздавач 
Smartrac виключно добре підходить 
для скотарських ферм, яким необхідний 
ефективний метод годування груп, що 
складаються з 50-120 корів. Цей самохід-
ний і змішувач-кормороздавач, що само 
завантажується, може мати обсяг 10 або 
12 м³; компактність машини дуже полег-
шує маневрування.

ALMA Bis (Польща)
Ця компанія нещодавно почала випу-

скати лінійку кормороздавачів Alimamix 
Evolution Selfer. Вони призначені для 
господарств, у яких поголів›я худоби не 
перевищує 100 голів. Місткість бункерів 
кормороздавачів для даного виду госпо-
дарств знаходиться в межах від 6 м³ до 16 
м³. Кормороздавачі EVOLUTION відрізня-
ються малим споживанням потужності, 
внаслідок чого витрата палива в тракто-
рі, який агрегатується з машиною як міні-
мум раз на день - невелика.

Підготувала Тетяна Бєлінська
Джерела: http://skotnyidvor.ru/ua/
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ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ У ПТАШНИКУ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ
Рябініна О. В., Іщенко Ю. Б., ДДСП НААН; Кульбаба С. В., ХНТУСГ ім. Петра Василенка

Повітря пташників характеризується високою забрудненістю мікроорганізмами, наявністю пилу, вологи та 
шкідливих газів, що призводить до зниження збереженості і продуктивних показників птиці, негативно впливає на 
здоров’я обслуговуючого персоналу, а вентиляційні викиди птахівницьких підприємств є одним з джерел забруд-
нення довкілля. Тому розробці способів покращення мікроклімату у пташниках та зменшенню негативного впливу 
птахівницьких підприємств на довкілля нині приділяється велика увага в країнах розвиненого птахівництва [7].

Птиця виділяє велику кількість тепла, при цьому одночасно в 
повітря приміщення надходить вуглекислий газ, аміак та сірково-
день. В приміщенні накопичується тепло і волога, підвищується 
концентрація шкідливих газів.

Науковими дослідами в ДДСП НААН і практикою виробництва 
доведено, що високий рівень продуктивності птиці досягається 
тільки в тому випадку, якщо фактори мікроклімату в приміщенні 
точно визначені і суворо регулюються.

При температурі повітря нижче даної межі частина корму іде 
на підтримку тепла в організмі. При високій температурі повітря 
у птиці апетит зменшується. Висока вологість сприяє простудним 
захворюванням птиці. На здоров’я і продуктивність птиці впливає 
хімічний склад повітря в приміщенні. Аміак, сірководень, вугле-
кислий газ зменшують опір організму птиці проти захворювання.

Мікроклімат – сукупність фізичних і хімічних параметрів середо-
вища, у якому знаходиться птиця (в нашому випадку пташник).

Про оптимальний мікроклімат кажуть як про сукупність фізич-
них характеристик навколишнього середовища, при якій досяга-
ється оптимальне (максимальне або мінімальне) значення обра-
ного для оцінки мікроклімату критерію.

Велике значення має підтримання в пташниках оптималь-
ної вологості повітря. Вологість повітря в абсолютних величи-
нах визначають, як кількість водяної пари, виражене в грамах і 
міститься в 1 м3 повітря. Вологість повітря максимальна для да-
них його температур і тиску, - це граничне насичення 1 м3 повітря 
водяними парами, виражене в грамах.

Нормативне значення температури і вологості повітря для різ-
них видів і вікових груп птиці наведені в таблиці 1 [9].

При підвищеній вологості повітря різко погіршується стан птиці, 
падає її продуктивність. Висока вологість викликає псування під-
стилки при підлоговому утриманні і виводить з ладу обладнання, 
веде до швидкого зносу і навіть руйнування металевих і дерев’я-
них конструкцій пташника. Як встановлено, оптимальна відносна 
вологість повітря в пташниках для курей є 60-70 %

Однією з умов підтримки в пташнику оптимальних параметрів 
температури і вологості повітря є постійний його повітрообмін з 
навколишнім середовищем. Повітрообмін визначають як сумар-
ну кількість повітря, яке викидається з приміщення або подається 
в нього. Основним показником повітрообміну пташника є кількість 
повітря, що надходить в пташник в розрахунку на 1 кг живої маси 
птиці. Розрахунок потрібного повітрообміну пташника в холод-
ний період року здійснюють виходячи з необхідності видалення 
надлишкової кількості вуглекислого газу і вологи, в теплий період 
року – видалення надлишкової кількості тепла. Виходячи з цього, 
в розрахунку на 1 кг живої маси птиці в холодні періоди року за-
звичай потрібно подавати 0,7-1,0 м3/год свіжого повітря, в теплі 
періоди року – 4–7 м3/год. Згідно прийнятих норм, оптимальними 
рівнями освітленості при утриманні дорослих курей вважаються 
15-30 лк, при вирощуванні молодняку птиці: в початковий період 
вирощування – 50-20 лк, в подальшому 20–5 лк. [8, 9].

При режимі освітлення, який передбачає надмірно швидке на-
рощування світлового дня, птиця раніше ніж належить входить 
в яйцекладку, коли її організм ще не досяг необхідного фізіоло-
гічного розвитку, несе дрібні яйця, продуктивний період скоро-
чується. При надмірно повільному нарощуванні тривалості світ-
лового дня птиця навпаки, вступає в яйцекладку пізно, відразу ж 
несе великі яйця, що часто веде до розривів клоаки і розкльову, 
викликаним цим явищем, в кінцевому рахунку це також призво-
дить до скорочення продуктивного періоду [9,10].

Пилом в пташниках називають сукупність вмісту в повітрі 
твердих частинок розміром до 100 мкм. Пил з розмірами час-
тинок до 10 мкм витає в повітрі. Більший за розміром осідає на 
поверхнях. Розрізняють пил органічного та неорганічного похо-
дження. Для визначення запиленості повітря користуються най-
частіше масовим методом (зважуванням пилу, виділеної з повітря 
фільтраційним способом).

Таблиця 1. Нормативні параметри температури і вологості 
повітря в пташниках

Вид і вік птиці Оптимальна температура 
повітря, °С

Опти-
мальна 

відносна 
вологість, 

%

утримання на підлозі кліткове 
утриман-

ня
в примі-

щені
ПІД бру-
дером *

1. Доросла птиця
Кури 16-18 - 16-18 60-70
індики 16 - - 60-70
качки 14 - - 70-80
Гуси 14 - - 70-80
цесарки 16 - 16 65-70
перепели - - 20-22 60-70

2. Молодняк птиці
Молодняк курей 
у віці, тижнів:

    

1 26-28 33-35 32-33 60-70
2-3 24-26 32-28 32-28 60-70
4 22-24 26-28 24-26 60-70
5 -9 16-18 - 18 60-70
10 і старше 16 - 16 60-70
Курчата-бройле-
ри віком, тижнів:

    

1 28-26 30-35 28 -32 65-70
2-3 22 26-29 25-24 65-70
4-6 20 - 20 65-70
7 і старше 18 - 18 60-70
Молодняк інди-
ків у віці, тижнів:

    

1 28-30 30-37 32-35 60-70
2-3 22-28 25-29 27-31 60-70
4-5 19-21 21-25 22-26 60-70
6-17 17-20 - 21 60-70
18-33 (36) 16 - 18 60-70
Молодняк качок 
у віці, тижнів:

    

1 22-26 26-31 24-31 65-75
2-4 20 22-25 20-24 65-75
5-8 16 - 18 65-75
9-26 (28) 14 - 14 65-75
Молодняк гусей 
у віці, тижнів:

    

1 24-26 28-30 28-30 65-75
2-3 22-24 26-28 26-28 65-75
4 18-20 22-24 22-24 65-75
5-9 18-20 18-20 18-20 65-75
10-34 14  14 70-80
Молодняк цеса-
рок у віці, тижнів:

    

1 24-30 30-36 32 60-65
2-3 22-20 25-27 27 65-70
4-30 16-18 - 16 65-70
Молодняк перепе-
лів у віці, тижнів:

    

1 - - 33-35 60-70
2-3 - - 23-30 60-70
4-7 - - 20-22 60-70

 Примітка: * - у разі відсутності в приміщеннях брудера або інших 
джерел локального обігріву, таку температуру підтримують у 
всьому об’ємі приміщення.

Найчастіше повітрообмін доводиться збільшувати саме через 
загазованість та забруднення пилом повітря в пташнику. Однак 
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збільшення повітрообміну дасть задовільні результати лише при 
низьких концентраціях шкідливих умов в місцях забору приплив-
ного повітря. Гранично допустимі величини цих параметрів, на-
ведені в таблиці 2 .

Таблиця 2. Допустимі концентрації шкідливих речовин в по-
вітрі на території підрозділів та пташників для вирощування 

і утримання курей

Територія та примі-
щення

Пил, мг/
м3

Мікро-
організ-
ми, тис. 

тіл/м3

Вугле-
кислий 
газ, %

Аміак, 
мг/м3

Територія - місце забору 
припливного повітря 
(доросла птиця)

1,2 25,0 0,03 2,0

Приміщення для дорос-
лої птиці при клітково-
му утриманні

5,0 220,0 0,25 15,0

Приміщення для дорос-
лої птиці при підлогово-
му утриманні

8,0 500,0 0,25 15,0

Територія - місце забору 
припливного повітря 
(молодняк)

1,0 15,0 0,03 1,5

Приміщення для виро-
щування молодняку в 
кліткових батареях

3,0 100,0 0,25 15,0

Приміщення для виро-
щування молодняку на 
підлозі

5,0 200,0 0,25 15,0

Вуглекислий газ накопичується в пташнику при недостатньому 
повітрообміні, його концентрація в цьому випадку може досягати 
0,7%, що в кілька разів перевищує допустиму. Так як вуглекислий газ 
важчий за повітря, при нерівномірному розподілі припливного по-
вітря він накопичується в нижній частині приміщення.

Аміак утворюється при розкладанні посліду, підстилки, залиш-
ків залежаного корму. Він легко розчиняється у воді, в зв’язку з 
чим особливо сильно впливає на слизові оболонки, верхні ди-
хальні шляхи і очі. У відносно великих концентраціях (більше 40 
мг/м3 ) аміак вражає нервову систему, порушує процеси дихання, 
знижує опірність організму. Він легший за повітря, тому не нако-
пичується в нижній частині пташника, а циркулює з потоками по-
вітря по всьому його об’ємі [1, 2, 3].

Сірководень є отруйним газом. Він утворюється при розкла-
данні посліду, підстилки, залишків корму, бою яєць. При недостат-
ній вентиляції, особливо в літніх умовах, концентрації сірководню 
в повітрі пташника можуть доходити до 70 мг/м3. Цей газ важчий 
за повітря, накопичується найчастіше в вигрібних ямах і транше-
ях, підхоплюється та інфільтрується потоками повітря. Згідно при-
йнятих норм технологічного проектування птахівницьких підпри-
ємств встановлені гранично допустимі концентрації сірководню в 
приміщеннях для вирощування та утримання птиці на рівні 5 мг/м3. 
Концентрації аміаку і сірководню прийнято вимірювати в кількості 
мг цього газу, що міститься в 1 м3 повітря, а вміст вуглекислого газу 
– у відсотках до обсягу повітря [7].

При контролі за станом мікроклімату в приміщеннях для птиці 
визначають фізичні властивості повітря (температуру, вологість, 
швидкість руху і теплоємність повітря, атмосферний тиск, освіт-
леність, іонний фон і рівень шуму); газовий склад (концентрацію 
вуглекислого газу, аміаку, сірководню, окису вуглецю); кількість і 
якість зважених речовин у повітрі (пилу і мікроорганізмів). При 
необхідності вимірюють температуру поверхонь огороджуваль-
них конструкцій і величину променистого теплообміну між ого-
рожами і птицею. На деякі показники мікроклімату значно впли-
вають метеорологічні чинники атмосфери.

Оцінку стану мікроклімату проводять візуально і за допомо-
гою приладів. При візуальній оцінці попередньо визначають ор-
ганолептичну якість повітря (задушливий, спертий, прохолодний, 
сухий, сирий, тощо), стан огороджень (вологі - наявність пліс-
няви, сухі) і фізіологічну реакцію організму птиці на мікроклімат. 
Більш об’єктивно мікроклімат оцінюють відповідними приладами 
і методами.

Заміри роблять постійно в одних точках - зонах лежання та сто-
яння різних видів птиці. Показники мікроклімату в приміщеннях 
вимірюють по горизонталі: в торцях, відступивши від поздовжніх 
стін на 3 м, від торцевих 0,8-1 м і в середній частині будинку на 

лінії поздовжньої його осі. У багаторядних приміщеннях роблять 
додаткові виміри в середині кожної половини приміщення, при 
несправності вентиляційних агрегатів – в їх зоні забезпечення 
мікроклімату.

Мікроклімат по вертикалі заміряють в пташниках при підлого-
вому утриманні птиці на рівні 0,2 м від підлоги, а при клітковому 
утриманні птиці заміри проводять у проходах між батареями в 
зоні кліток нижнього , середнього і верхнього ярусів.

При оцінці систем вентиляції вимірювання роблять на відста-
ні 0,6 м від стелі. Крім того, необхідно періодично контролювати 
стан мікроклімату на рівні 1,5-1,6 м від підлоги.

Для контролю температури повітря застосовують макси-
мальні, мінімальні, ртутні та спиртові термометри, термографи 
М-16 (добовий або тижневий). Крім того, температуру повітря та 
огороджуючих конструкцій приміщень визначають електротер-
мометрія типу АМ-2М, ЕОМ-2, ТЕМП-60, а також пристінковий тер-
мометрами. Відносну вологість (в %) контролюють гігрометрами 
типу МВ-1, М-39, гігрографів М-21 (добовими або тижневими), а в 
більшості випадків - статичними і аспіраційними психрометрами 
по різниці показників «сухого» і «вологого» термометрів.

Швидкість руху повітря в приміщеннях вимірюють анемо-
метрами крильчатого типу АСО-3 і чашковими типу МС-13, тер-
моанемометрами типу ЕА-2М, кульовими або циліндричними 
кататермометр. Атмосферний тиск (в мм.рт.ст.) Контролюють 
барометрами-анероїдами, барограф типу М-22 (добовими і тиж-
невими).

Природну і штучну освітленість у приміщеннях (у лк) вимі-
рюють люксметрами типу Ю-16 і Ю-17. Концентрацію аероіонів 
в повітрі визначають лічильниками або іономіри типів СІ-1 (От-
то-Тверського), САИ ТГУ-66, СІ-62, тощо. Запиленість повітря (в 
мг/м3) знаходять за допомогою електроаспіратори типу ЕА-30 
ваговим способом, заснованим на фільтрації повітря через філь-
три АФА-ВП-10 і АФА-ВП-18. Бактеріальну забрудненість і пилову 
забрудненість повітря визначають модернізованим приладом 
Кротова. Інтенсивність шуму (в дБ) встановлюють модернізова-
ним шумоміром типу Ш-М або ИШВ-1 [4, 5].

Концентрацію в повітрі вуглекислого газу (у %), аміаку, сірко-
водню та окису вуглецю (в мг/м3) визначають універсальним газо-
аналізатором типу УГ-2.

При використанні приладів на них не повинні потрапляти пря-
мі сонячні промені, тепло від опалювальних приладів, холод від 
стін, потік повітря з вентиляційних каналів, тощо. Прилади і реак-
тиви, що використовуються для визначення показників мікроклі-
мату, повинні бути точними, добре вивіреними [6].
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АГРОІСТОРИК

ЗАСНУВАННЯ КООПЕРАЦІЙНОГО РУХУ В УКРАЇНІ
Кооперація належить до скарбниці видатних надбань людства на шляху пошуку справедливого і 

досконалого громадянського суспільства. Свій початок на теренах сучасної України кооперативний 
рух бере із середини ХІХ століття. Однак її зародження та розвиток відбувався у різних суспіль-
но-політичних середовищах. Йде мова про Західну і так звану «велику» Україну, де панували на той 
час, відповідно, Австро-Угорська та Російська імперія. Згадка про витоки кооперації в Україні у 
2016 році не є випадковим, адже цьогоріч святкується 150 років від дня заснування першого спожи-
вчого товариства. За цей час вона витримала випробування часом і довела свою життєздатність в 
умовах різких формацій і типів економіки.

Західна Україна
Наприкінці ХІХ ст. кооперативний рух, що зародив-

ся у Західній Європі, досяг українських земель. Проте 
подібний тип господарської діяльності не був новим для 
українців. Найстарішими різновидами кооперації ще у 
XVI-XVIII століттях були столярні, мулярські, коваль-
ські, крамареві артілі. Змогу розвитку кооперації на тере-
нах Австро-Угорщини дав закон від 1873 року, а вже на-
ступного (1874-го) року Товариство «Просвіта» у Львові 
(засновано 8 грудня 1868 р.) надрукувало, відповідно до 
вказаного закону, зразки статутів і ведення справ «за-
бірково-господарських спілок». Вони стали юридичною 
підставою розвитку кооперації в Галичині до Першої 
світової війни. Згодом кооперативні господарства почали 
ширитися на усьому західноукраїнському терені.

Серед піонерів та провідників українського коопера-
тивного руху були д-р Кость Левицький, Борис Мартос, 
Кость Мацієвич, Христофор Барановський, Сергій Боро-
даєвський, проф. Михайло Туган-Барановський, Юліян 
Павликовський та інші.

Першу кооперативну крамницю 
міського типу «Народня Торгівля» 
було засновано у Львові інженером 
Василем Нагірним. Велику роль у 
становленні кооперації в Галичині 
відіграли західноукраїнський полі-
тик Юліян Павликовський, а також 
Кость Левицький. К.Левицький 
керував Крайовим союзом кредито-
вим та «Центробанком», був спів-
засновником Товариства взаємних 
обезпечень і кредиту «Дністер» та 
довголітнім членом його дирекції.

У 1899 році також було засноване 
українське господарське товариство 
«Сільський господар» у м. Олесько 
Золочівського повіту. До його ство-
рення долився Є.Олесницький, свя-
щенники о.Тома і о.Юліян Дуткевич. 

Основною метою товариства було захист інтересів та 
поліпшення добробуту селян шляхом підвищення про-
дуктивності земель.

Ці установи відіграли важливу роль у 
розвиткові кооперативного руху в Захід-
ній Україні.

Велика Україна
Перше споживче товариство в Україні 

було створено в 1866 році викладачами 
Імператорського університету в Харкові. 
Біля його витоків стояли відомий гро-
мадський діяч Микола Баллін, а також 
професори Бекетов, Гордієнко, Кова-
левський, Діамантов, Козлов. 6 жовтня 
затверджено Статут, а через 20 днів 
відбулося перше засідання засновників. 
Головою обрали професора-хіміка Гар-
ніч-Гарницького.

Микола Баллін багато їздив по Європі, 
вивчаючи досвід Франції, Німеччини, Англії, звертаючи 
увагу не тільки на технічну сторону, але й організаційні 
моменти. Він підкреслював: «Кооперативні ідеї, що охо-
плюють найвищі прагнення до правди, розумності та лю-
бові, вимагають не тільки високого морального розвитку 
людей, щоб можна було здійснити їх життєві прагнення, а 
й гарної освіти і добре розвинених соціальних звичок». На 
його думку, кооперація була здатна змінити суспільство, 
перевиховати людину, оскільки в основі кооперативної 
ідеї закладені не тільки економічні інтереси, а й взаємодо-
помога, любов, дружба.

1866 року В.Козлов приїжджає до Миколаєва, де на-
магається започаткувати кооперативний рух. Через два 
роки – 6 жовтня 1868 року – було затверджено статут 
Київського споживчого товариства, заснованого також 
науковцями та громадськими діячами. Серед них був мо-
лодий доцент університету Святого Володимира М.Зібер. 
Протягом наступних чотирьох років на Україні виникло 
17 міських споживчих товариств, заснованих жителями 
Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Катеринослава, Пол-
тави, Балти, Бердянська, Борзни, Ізюма та інших міст.

Набували поширення і сільськогосподарські спілки 
загального типу. З 1020 сільськогосподарських спілок на 
початку ХХ ст. найбільше діяло на Полтавщині – 345, 
проте наступна за їхньою чисельністю губернія – Чер-
нігівська, була заповнена ними вже у значно меншому 
обсязі (132 спілки), а найслабше сільськогосподарські 
спілки заполонили Волинь – лише 19 кооперативних 
спілок. Перша така спілка виникла 1897 року. Ці спілки 
займалися здебільшого постачанням та збутом продукції, 
виданням позик під товари тощо, а пізніше розвинулися 
й спеціалізовані спілки, що господарювали молочар-
ством, заготівлею курей, вирощуванням буряків тощо.

Але їхній потенційний розвиток гальмують тогочасної 
суспільно-політичні та господарсько-економічні умови, 
що існували на території сучасної України. Це призвело 
до частого занепаду кооперативних об’єднань населення 
і аграрних формувань, які набули нових форм існування у 
радянські часи та віднайшли продовження за незалежної 
України.

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

http://coop.com.ua, http://svitppt.com.ua

Нагірний Василь

Баллін Микола

Львівське кооперативне товариство Народна торгівля
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