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ПРАКТИЧНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, 
ГНУЧКІСТЬ!

Компанія «Цеппелін Україна» – 
офіційний дистриб’ютор техніки 
Challenger! 
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Головний офіс
03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 34

Полтавська філія
36000, м. Полтава, 
вул. Серьогіна, 4А

Дніпропетровська філія
49057, м. Дніпропетровськ, 
вул. Каштанова, 4Б

Харківська філія
Харківська обл., м.Валки, 
вул. Рози Люксембург, 98

Одеська філія
85085, м. Одеса, 
Тираспольське шосе, 15А

Вінницька філія
21034, м. Вінниця, 
вул. Карла Маркса, б. 38

Львівська філія
81122, м. Ямпіль, 
Пустомитівський р-н.

Кіровоградська філія
25020, м. Кіровоград,  
вул. Генерала  
Родимцева, 123

Пневматичні зернові сівалки Challenger CH 9100 являють 
собою надійний сільськогосподарський агрегат, що забезпечує 
якісний високопродуктивний посів соняшнику, кукурудзи, 
гороху, сої та інших технічних культур

Переваги сіялки Challenger CH 9100 

• Нова конструкція
• Широкий спектр глибини посіву
• Модернізована система дозування
• Дозуючий диск
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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Цікавий взаємозв’язок між такими явищами як свідомість та можливість. Від того, наскільки 
широкою є наша свідомість, залежить кількість тих можливостей, які ми бачимо та шукаємо. 
І, відповідно, отримання якихось можливостей певним чином формує нашу свідомість. Є і в цих 
процесах певні крайності: наприклад, відсутність можливостей (як результат бездіяльності) може 
формувати негативний тип мислення: «світ поганий, нічого мені не дає». А може бути навпаки: 
людина заволоділа великою кількістю можливостей (наприклад, у результаті вкрадених чималих 
грошей), але свідомість її ще не є окультуреною, не є готовою до цього. Результат – всього багато, 
одразу, без розуміння наслідків, а насиченості цим все одно немає. Напевно, свідомість в таких 
випадках взагалі не працює – тільки тваринна жага володіти.

Тобто, у своїх обміркуваннях ми приходимо до того, що все ж таки кількість наших можливостей 
залежить в першу чергу від нас самих. Вони народжуються по мірі розвитку нашої діяльності, 
професіоналізму. Удача – це коли можливість з’являється в результаті наших попередніх 
ефективних вчинків, навіть коли ми про них вже забули. Тож, сьогодні мене цікавить питання: яким є 
стан свідомості та якими, в результаті цього, є можливості українських аграріїв?

Треба розбиратись по порядку. Візьмемо спочатку зовнішні фактори – їх сукупність формує 
специфічну атмосферу, в якій живуть агровиробники в Україні. Якщо брати сторону політичну, 
то вона, зазвичай, сприймається негативно. Всі закони шкереберть, часто працюють на 
заперечення здорового глузду. Як результат, дія: більшість аграрних підприємств, особливо середніх, 
відмахнулися від влади, поклавшись суто на свої сили. Якщо брати в увагу величезні підприємства, 
як то холдинги, то вони, зазвичай, знаходяться в союзі з політичними силами, і про них річ іде в 
першому абзаці: невтомна жага + незріла свідомість. Складнощі з другим, економічним, аспектом 
витікають з політичного: голова риби нездорова, тому і сама риба знаходиться не в тих водах, 
не серед тих водоростей та мальків, які служать їй прожитком. В результаті, якщо раптом 
на Землю, в Україну прилетять інопланетяни та спитають, яким є сільське господарство на 
наших теренах, зрозуміло пояснити щось буде досить складно. Тому що, як-ніяк, а сказати, що 
воно занепадає, буде не правильно. Воно навіть певним чином процвітає. Гаразд, значить головна 
справа все ж таки в стані свідомості аграріїв. Відбуваються закономірні еволюційні процеси: 
сільгоспвиробники знаходяться в ситуації, де діє закон джунглів – виживає найсильніший. А 
для того, щоб вижити, треба вміти добре пристосовуватись та шукати і ефективно 
використовувати можливості. Ось і виходить логічний ланцюжок. Свідомість 
наших аграріїв налаштована на виживання, а для цього, наприклад, треба 
активно вчитись, відвідувати семінари, конференції, виставки. Сувора правда – 
длґ міцних роздумів.
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ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА АГРАРНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЛЬЙОН З ГЕКТАРА»

Чому саме така тематика у наш час? Що спону-
кало до проведення такої масштабної конферен-
ції? Очевидно, саме час диктує, як потрібно руха-
тися малому та середньому бізнесу. Раціональне 
дбайливе використання земельних площ – це 
світова практика. В Україні при багатих родючих 
ґрунтах і з мінімальними затратами є цілком ре-
альна можливість отримувати хороші прибутки. То 
чому б не скористатися такою явною можливістю!

Отож, 19-20 лютого у рамках проекту  «Успішний зерно-
вий агробізнес на невеликій площі» Сумського національно-
го аграрного університету та проекту «АПК-Інформ: овочі та 
фрукти» у Львові, у конференц-залі стадіону «Арена-Львів» 
відбулася конференція «Мільйон з гектара: наскільки та 
чому це реально». Близько 250 учасників як новачків, так 
і досвідчених фахівців аграрного бізнесу ділилися своїми 
ідеями і доводили, як на невеликому клаптику землі можна і 
потрібно успішно працювати. 

 Партнерами конференції виступили: Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (FAO), Європейський 
банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), департамент АПК 
Львівської ОДА й ОРСП «Шувар».

З вітальним словом до гостей виступили: Володимир Ла-
дика – ректор Сумського національного аграрного універси-
тету; Лариса Калачевська – представник проекту «Успішний 
зерновий агробізнес на невеликій площі», керівник відділу 
з міжнародних зв’язків Сумського національного аграрного 
університету та Андрій Ярмак – економіст інвестиційного 
центру FAO.

На сесійних засіданнях було розглянуто ряд важливих 
моментів та питань. Керівник департаменту АПК Львівської 
ОДА Наталія Хмиз ознайомила присутніх з існуючими дер-
жавними програмами підтримки фермерських господарств, 
з новітніми проектами, які дозволять стартувати малому 
бізнесу та успішно працювати у даній галузі: «Що стосуєть-
ся стратегічних напрямків, зокрема розвитку Львівщини до 
2020 року – сприяти самозайнятості населення, розвиткові 
дрібних господарств.  На 2016 рік бюджетом обласної ради 
на підтримку галузей АПК виділено 11 млн.грн., і вже 1 
березня заплановане затвердження програми підтримки 
галузі АПК. Уже пройдено усі комісії і є сподівання, що саме 
у такому вигляді вона буде підтримана». 

Вирішення питання збуту сільськогосподарської продук-
ції дрібних фермерських господарств озвучив засновник  
ОРСП «Шувар»,  Роман Федишин.

З практичної точки зору, як на ділі виглядає дрібне гос-
подарство, як можна успішно вести свою справу і отриму-
вати бажаний прибуток  розповіла Валентина Лановенко на 
прикладі власного розсадника яблунь та груш.

Слід зауважити, що майже кожен доповідач наголошу-
вав про значущість та переваги органічного виробництва. 
Органічне господарювання належить до природного, а тому 
є гармонійним і не завдає шкоди навколишньому середови-
щу. Адже наслідки інтенсифікації плачевні – виснажується 
земля, природні ресурси, відновлення яких потребує певно-
го часу.  Про це мала доповідь Тетяна Ситник – експерт з 
розвитку органічного ринку в Україні.

Запропоновані варіанти, альтернативи успішного ве-
дення бізнесу на малих площах землі і не тільки землі, але 
й водного простору виявилися надзвичайно цікавими для 
гостей конференції. Здавалося б, ми усі знайомі з часни-
ком. А виявляється не вникали у нюанси, які збільшують 
його урожайність втричі, а може і більше. Цими секретами 
поділився Сергій Паращенко, директор «Чистий продукт – 
С», який називає часник «стабільно валютною та нішевою 
культурою».

Що робити з землею – зрозуміло, а от як бути, коли при-
рода розпорядилася так, що водний простір займає певну 
площу поверхні землі? Як вийти з такого становища? Дово-
лі цікавою ідеєю, дещо новою для нас, поділився Корнеліо 
Тудор (Румунія) – експерт галузі інтенсивної системи розве-
дення раків на промисловому рівні. Таке господарство може 
опанувати сім’я з 4-5 людей. 

Про реальні прибутки на незначній площі, а зокрема про-
мислове розведення качок, гусей, індиків та цесарок розпо-
вів Андрій Гончар – представник компанії Грімо (Франція).

Людина влаштована так, що перший поштовх до дії має 
диктувати чийсь приклад. І таким прикладом стали два 
господарства неподалік Львова, на які була проведена екс-
курсія наступного дня.

Отож, перше підприємство «Яблуневий дар», яке за час 
свого існування пройшло стрімкий розвиток і на сьогодні є 
найбільшим виробником натуральних соків.

Друга подорож наче екскурс в інший світ. Підприємство 
«Шеврет» – родинне фермерське господарство, яке виро-
щує кіз. З козячого молока виготовляють сир за традицій-
ними французькими технологіями. Охайні стайні, чистенькі 
кози, спокій, тиша – усе говорить про любов до своєї справи 
і, безумовно, тварин. Невеликими впевненими кроками, 
долаючи традиційну бюрократичну систему господарство 
розвивається і є знаним у всій окрузі. Але ж починалося усе 
з купівлі невеликої земельної ділянки…

Мільйон з гектара цілком реальна можливість. Ми від-
ходимо від стереотипів  гігантизму. У порівнянні з європей-
ськими державами наші земельні ресурси використовують-
ся вкрай неефективно і, враховуючи  природну якість нашої 
землі, картина стає ще сумнішою. Тому такі конференції є 
необхідними  і на часі, бо як відомо – думка формує дію!

Любов Смереканич

НОВИНИ
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ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА У 
2016 РОЦІ: ЩО ВИГІДНО ВИРОЩУВАТИ?

Будь-який бізнес започатковується з єдиною метою – отримати 
прибуток. З точки зору економічної теорії вигода підприємства стає 
ефективною при спрямуванні прибутку до певного максимуму. Але 
такий підхід не може бути повністю реалізований в аграрному бізнесі, 
оскільки у виробництві застосовується специфічний ресурс – земля, 
а залежність від погодно-кліматичних умов дуже висока. Враховуючи 
впровадження ринкових відносин, додатковими ризиками є ціни на інші 
виробничі ресурси та кінцеву сільськогосподарську продукції, співвід-
ношення між якими часто залишається диспаритетним. Тому кожен 
рік сільськогосподарський товаровиробник стоїть перед вибором, що 
вирощувати і на скільки це буде вигідно, особливо в короткостроковій 
перспективі, тобто у цьому році.

Звісно 2016 рік розпочався для аграріїв не 1 січня, а ще у кінці 

минулого літа, коли завершувався збір ранніх зернових та приймалося 
рішення, які озимі культури і на яких площах будуть сіятися. Щодо ярих 
культур, то остаточне рішення залежить від стану посівів озимини та 
поточної кон’юнктури на внутрішньому ринку.

Загалом, на нашу думку, при виборі сільськогосподарських культур 
для виробництва керуються наступними факторами.

1. Економічна ефективність. Як вказує практика, показники еконо-
мічної ефективності за останні роки значно коливаються (див. табл. 1). 
Визначальними чинниками забезпечення прибутковості є ціни на вироб-
ничі ресурси (які разом із зниженням рівня урожайності, негативними 
погодно-кліматичними умовами вплинули на показники ефективності 
2013 року) та ціни реалізації (значне їх зростання при стабільних витратах 
і зростанні продуктивності визначили рівень рентабельності 2014 року).

Таблиця 1. Показники ефективності вирощування основних сільськогосподарських культур в Україні

Сільськогосподарські культури
Повна собівартість, грн./ц Середня ціна реалізації, грн./ц

Рівень рентабельності 
(збитковості), %

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Пшениця озима 133,8 146,5 136,9 187,0 2,3 27,6

Ячмінь озимий 136,8 143,7 140,5 171,1 2,7 19,0

Ріпак озимий 280,9 323,5 307,6 418,8 9,5 29,5

Пшениця яра 146,0 130,3 157,1 198,0 7,6 52,0
Жито 128,8 135,6 109,1 128,0 –15,3 –5,6
Овес 133,1 135,8 129,7 150,4 –2,6 10,7
Ячмінь ярий 151,1 145,5 148,9 171,2 –1,4 17,6
Гречка 270,9 279,4 267,3 361,9 –1,3 29,5
Горох 225,9 223,9 225,5 291,5 –0,2 30,2
Рис 221,8 291,7 262,1 459,8 18,1 57,6

Кукурудза на зерно 118,5 140,1 120,4 176,8 1,5 26,2

Насіння соняшнику 232,1 281,9 298,2 384,7 28,5 36,5

Соя 296,4 346,8 343,2 466,5 15,8 34,5

Цукрові буряки 38,9 42,2 39,9 49,7 2,7 17,9

Картопля 151,0 196,6 185,7 214,7 23,0 9,2
Плоди 81,7 139,6 208,0 234,8 154,7 68,2

Примітка: виділено найбільш поширені культури

Щодо 2016 року, то за розрахунками науковців Інституту аграрної 
економіки, рівень рентабельності у рослинництві знизиться до 27,4%. 
При цьому очікується суттєве зростання порівняно з показниками 
2015 року рівня рентабельності соняшнику – з 36,5% до 63,4%, ріпаку 
– з 29,2% до 58,8% та ячменю – з 18,3% до 27,2%. Рентабельність 
виробництва інших культур суттєво зменшиться: сої – майже у 3,5 разу 
(до 10,0%), овочів відкритого ґрунту – майже вдвічі (9,0%), цукрових 
буряків – зменшиться до 1,2%. Нерентабельним буде виробництво 
вівса (-0,1%), ягід (-4,1%), хмелю (-12,7%), картоплі (-14,5%) та сорго 
(-20,1%).

2. Обсяг виробництва. Відносні показники прибутковості вирощу-
вання сільськогосподарських культур не дають повної картини щодо 
ефективності, оскільки важливу роль відіграє масштаб виробництва. 
Тут питання слід розділити на 2 частини: вирощування озимих і ярих 
культур та їх структура. Станом на сьогодні озимий клин оцінюється 
в 7,8 млн. га, в т.ч. озима пшениця – 5,9 млн. га, ячмінь – 1,0 млн. га, 
жито 0,5 млн. га та озимий ріпак – 0,7 млн. га. Враховуючи негативні 
погодно-кліматичні умови перезимівлі культур, втрачені площі по 
Україні оцінюються на рівні 6%, а ще 11% знаходяться у незадовільно-
му стані. Найбільшої шкоди нанесено посівам під ріпаком та ячменями. 
Це означає, що для збереження рівноваги у посівних площах приблизно 
в 22,5 млн. га аграріям доведеться засіяти близько 15,0 млн. га ярими 
культурами.

3. Структура виробництва. Щодо структури виробництва, то за 
оцінками економістів-аграріїв найбільш реалістичним сценарієм 2016 
року є збереження рівня врожаю зернових і зернобобових культур на 
рівні 2015 року. Однак його структура буде дещо іншою. Так, у зв’язку зі 
зменшенням посівних площ (з 6,8 млн. га до прогнозного показника 6,1 
млн. га), зниженням урожайності культури (враховуючи поточний стан) 
врожай може знизитися в межах 9–18%.

Що стосується ячменю, то обсяги виробництва ячменю у 2016 році 
оцінюються в межах від мінус 1% до плюс 5%. Остаточний результат 
залежатиме від стану озимого ячменю навесні та обсягу посівних площ, 
які в минулому році становили 2,8 млн. га.

Незважаючи на відсутність стабільності у ціноутворенні на зерно 

кукурудзи, за прогнозами експертів, виробництво кукурудзи зросте. 
Воно може перевищити показники 2015 року на 10-20%. Передумовою 
цього скоріше всього стане необхідність збільшення ярого клину через 
втрату частини озимого, традиційно висока частка валового збору 
зерна (майже 40%) і урожайність культури (на рівні 58-60 ц/га).

Внаслідок прогнозованого підвищення урожайності гречки очікуєть-
ся збільшення її виробництва: на рівні 5-10%.

Щодо олійних культур, то традиційно очікується збільшення обсягів 
їх виробництва. Сприятимуть цьому загалом високі ціни на дану 
продукцію та підвищений попит на світовому ринку. Так, при середній 
врожайності сої 20 ц/га посівні площі та валовий збір може зрости на 
10-15%. Обсяги виробництва соняшнику у 2016 році дещо стабілізу-
ються, тобто валовий збір оцінюється на минулорічному рівні, або дещо 
нижчим на 1-2% через перенасичення внутрішнього ринку та обережні 
прогнози рівня експорту продуктів переробки.

Щодо такої важливої для України технічної культури як цукрові 
буряки, то ситуація залишається до кінця незрозумілою. Враховую-
чи закриття цукрових заводів у декількох регіонах, сподіватися на 
підвищення посівних площ не варто. За найбільш реальним прогнозом 
ситуації посівні площі залишаться на рівні 235 тис. га, а за рахунок 
можливого підвищення рівня урожайності виробництво цукрових 
коренів збільшиться на 1-2%.

Є оптимістичні сподівання, що галузь картоплярства відновить свій 
розвиток, і обсяги виробництва картоплі зростуть на 5%.

Через нестабільність у формуванні цін на овочі, вплив імпортних 
закупівель та рівня попиту на внутрішньому ринку прогнозується, що 
відбудеться скорочення посівних площ і зменшення валового збору 
овочів – на 2-3%.

4. Експортний потенціал. В останні роки аграрні підприємства, 
особливо великотоварні, вертикально інтегровані холдинги, керуючись 
у виборі культур для вирощування, спираються лише на кон’юнктуру 
світового ринку сільськогосподарської продукції, експортні можливості 
вітчизняного сектору економіки. Так, згідно уже підписаного меморан-
думу між Міністерством аграрної політики та продовольства і суб’єкта-
ми господарювання-експортерами зерна у 2015/2016 МР експорт зерна 
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може становити 36 млн. тонн, в т.ч. пшениці – 16,6 млн. тонн, ячменю – 
3,9 млн. тонн, кукурудзи – 16 млн. тонн, жита – 8 тис. тонн. Цей фактор 
сприяє і розвитку галузі олійних культур, серед яких лідирує традиційно 
соняшник, соя та ріпак. Особливістю вирощування цих культур є те, що 
на експорт частіше всього відправляються продукти переробки, а не 
насіння. Винятком є ріпак.

Інші культури не є визначальними в експортному потенціалі країни, 
тому і не користуються «попитом» у представників бізнесу.

5. Термін окупності інвестицій. Щодо цього не менш важливого чин-
ника у розвитку аграрного бізнесу, то слід розглядати його у двох періо-
дах: поточному та довгостроковому. Зрозуміло, що в умовах політичної 
та економічної нестабільності в Україні, бізнес надає перевагу варіанту 
найшвидшого отримання прибутку та відповідно окупності вкладених 
інвестицій. Ніхто при цьому не дотримується наукового обґрунтованих 
польових сівозмін, обмежуючись вибором 4-5 культур для виробництва 
в межах одного року. Можливо це і приносить додаткові прибутки у 
конретних виробничих умовах поточного року, або навіть протягом 2-3 
років. Але перехід до монокультурного виробництва може призвести 

до безповоротного виснаження землі, яка втратить свою родючість і 
здатність бути ресурсом для виробництва у майбутньому. Не забуваймо 
також і про спорідненість галузі рослинництва з тваринництвом, адже 
в економіці доведено, що у такому поєднанні спрацьовує додатковий 
мультиплікаційний ефект і для сільськогосподарського підприємства, 
переробної галузі.

Загальні висновки. Загалом, враховуючи стан озимини, погодні умо-
ви навесні та результати весняної посівної кампанії в Україні у 2016 році, 
можна очікувати незначне зменшення обсягів виробництва продукції 
рослинництва.

Щодо конкретних культур, то будуть розвиватися галузі, які забез-
печують продовольчу безпеку країни і експортний потенціал, серед них 
сектор зернових і технічних культур. І мотиви у виборі сільськогоспо-
дарських культур різні, їх ми спробували систематизувати (див. табл. 2). 
Щодо конкретних культур, то «популярними» у поточному році будуть: 
пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, соняшник, соя, ріпак, цукрові 
буряки, гречка, овочі та плоди.

Таблиця 2. Основні мотиви вибору сільськогосподарських культур для вирощування

Сільського-
сподарські культури

Ціна реалізації Внутрішній попит
Експортний 
потенціал

Урожайність
Швидкість окупності 

витрат
Підтримка держави/ 

приватного інвестора
Пшениця ± + + + ± –

Кукурудза на зерно + ± + + ± –

Насіння соняшнику + – + ± + –

Соя + ± + ± + –

Ячмінь ± + + + ± –

Ріпак + – + ± + –

Жито ± + ± + ± –
Овес ± + ± ± ± –
Гречка + + – ± ± –
Цукрові буряки ± ± – + + +

Плоди + ± + + – +
Картопля ± + – + ± –
Горох ± + ± ± ± –
Рис ± + – ± ± +

Примітка: культури відображено за «популярністю»; мотиви систематизовано у три групи за важливістю для аграріїв

Підготував Сава Андрій, к.е.н., с.н.с.
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Найперше ми прибули в с. Лугове на тваринницьку ферму, 
де утримують велику рогату худобу. Тут головний зоотехнік 
і ветлікар господарства Василь Гладиш детальніше розповів 
про корів: «У нас невелика ферма, загалом 300 голів породи 
українська чорно-ряба, яку ми покращуємо голштинами. 
Дійного стада 180-200 корів. Бички збуваємо вагою 50-60 кг 
іншим господарствам, що займаються відгодівлею. В май-
бутньому, коли відремонтуємо приміщення, плануємо і самі 
займатися відгодівлею. Телички залишаються в нас на роз-
ширення та поновлення стада. Тварин утримуємо прив’язним 
способом. Доїння в нас дворазове, продуктивність – 5 000 л. 
В середньому отримуємо 18 л молока на корову, при жирності 
3,6-3,8%. Збуваємо його різним підприємствам, в залежності 
від їх платоспроможності. Зараз даємо на ТОВ «Білогір’ямоло-
копродукт». Стадо обслуговує 5 доярок. Корми у нас власного 
виробництва, також використовуємо добавки».  

Наступна наша зупинка – с. Підгірці, де утримують коней. 
При в’їзді на територію ще здалека видно табун, що перебуває 
на вигулі. Відтак, Роман Васильович привів мене у приміщен-
ня, де розташовані окремі бокси для коней. Детальніше про ко-
нярство розповіла справжній професіонал своєї справи, жінка, 
яка дуже любить цих тварин і вміє приборкувати найноровли-
віших із них, Ірина Бойко: «Ми маємо табун із 25 коней породи 
українська  верхова. Вона є відносно новою, зареєстрованою у 
90-х роках минулого століття, нараховує сім ліній, дванадцять 
родин. Екстер’єр коней відзначається гармонійною будовою 
тіла, голова пропорційна з прямим профілем, довга, високо 
поставлена шия, глибокі й широкі груди, пряма спина, довгий, 
добре обмускулений круп, міцні кінцівки. Основні масті — во-
рона, каракова, гніда. Ця порода відрізняється тим, що вона 
є якісною, легко тренованою та слухняною, придатна для всіх 
видів кінного спорту. Для виведення української верхової було 
використано більш ніж 11 порід коней, серед них чистокровна 
верхова, тракененська, угорська, російська верхова, менше 
використовувалися коні ганноверської, арабської та ахалте-
кинської порід». Доглядають тварин шестеро людей – пані Іри-
на та 5 конюхів. У теплу пору року сюди приїжджають туристи, 
які бажають покататися на конях. Утримування табуна для 
агрофірми нерентабельне, проте тут не втрачають оптимізму, 
сподіваючись на кращі часи.

Саме у Підгірцях я випадково дізналася про хобі Романа 
Васильовича – бджільництво. Як з’ясувалося, це захоплення 
він перейняв ще від свого прадіда. Попри зайнятість керівник 
агрофірми «Лугове» все ж знаходить трохи часу, щоб догля-
нути за своїми бджілками. Навесні він вивозить вулики на 
поля, де сіють ріпак.

Наостанок ми прибули на елеватор, що в с. Ожидів Бусь-
кого району. Роман Васильович одразу ж пояснив, що це 
юридично самостійне підприємство і запропонував оглянути 
територію. Завлабораторією Віра Бурбан розповіла, що 
наразі вона і троє лаборантів досліджують сою на вологість, 
зараженість шкідниками та наявність хвороб.

«Родзинкою» елеватора є новозбудована сушка «RIELA», 
ознайомившись із роботою якої, ми завітали в кабінет Рома-
на Васильовича Папроцького, щоб поговорити про здобутки 
та перспективи агрофірми «Лугове», яку він очолив чотири 
роки тому.

- Романе Васильовичу, відколи Ви зайняті в агросекторі?
- У сільському господарстві я працюю вже 22 роки. На-

родився і виріс в селі Бортків Золочівського району. Батько 

ГІСТЬ НОМЕРА

«ЯКЩО Є СПІЛЬНА 
ДУМКА ТА ІНТЕРЕС – 
БУДЕ ВІДПОВІДНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ»

Похмурого лютневого дня я завітала в агрофірму «Лугове», що 
в Бродівському районі Львівської області. Мене зустрів привітний 
керівник цього сільськогосподарського підприємства Роман Васи-
льович Папроцький, запропонувавши оглядову екскурсію терито-
рією. Оскільки земельний банк ПП «Лугове» становить  майже 5000 
га, то мандрувати довелося кількома районами Львівщини.

Головний зоотехнік і ветлікар 
господарства Василь Гладиш 
завжди дбає про корів

Ірина Бойко та кінь Арбітр
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був інженером, згодом головою колгоспу. Тому з дитинства 
знаю, що таке хліборобська праця. Не раз бував з татом в 
полі, бачив, як доглядають землю і як вона за це віддячує 
трударям. Вже відтоді вирішив продовжити батькову справу, 
хоч мій вибір не співпадав з бажаннями батьків.  Мама хотіла, 
щоб я став вчителем, а тато, – щоб був військовим. Проте я 
вступив на агрономічний факультет Львівського національно-
го аграрного університету, що в Дублянах. Починав працюва-
ти в колгоспі, потім була реорганізація – спочатку агрофірма, 
потім ТОВ. Три роки був на практиці в Німеччині. Зараз моїми 
слідами йде син Василь, який навчається на першому курсі 
аграрного факультету в Дублянах. Дочка Вікторія також 
цікавиться сільським господарством. Вона навчається на 
четвертому курсі Львівської політехніки на бухгалтера. Пише 
дипломну на сільськогосподарську тематику. Проходила 
практику в нашому господарстві. 

- Розкажіть, будь ласка, детальніше про агрофірму 
«Лугове».

- Наша команда почала працювати чотири роки тому 
в Підгірцях. З кожним роком розширювалися, добирали 
нові землі. Наразі в Бродівському районі маємо 3 000 га, 
в Радехівському 1 600 га. Розпочинали  з 600 га, а потім 
викупили кооперативні права в підприємства «Лугове», 
де зараз у нас тваринницька ферма. Також ми брали 
землі, якими вже давно ніхто не користувався. Доводило-
ся навіть викорчовувати дерева на полях, доводити їх до 
належного стану, щоб можна було сіяти сільськогосподар-
ські культури. На даний момент ми вже все впорядкували. 
Щороку докупляємо нову техніку. Збираємося впрова-
джувати щось нове, покращувати технологію, яку маємо 
зараз. 

- До речі, а яку технологію обробітку ґрунту використо-
вуєте?

- Мінімальну, тому що землі багато, не встигаємо все 
вчасно обробити, не вистачає техніки. До того ж мінімальний 
обробіток дозволяє зекономити на паливно-мастильних мате-
ріалах і зберегти вологу.

- Що маєте у технічному парку?
- Маємо три трактори John Deere, потужністю 300 кінських 

сил, один – потужністю 160 кінських сил, два комбайни 
Lexion-480, один силосозбиральний комбайн CLAAS, маємо 
преси для сіна, сівалку HORSCH, ґрунтообробну техніку цієї 
фірми – культиватор Joker, дискову борону «Фрегат», дві сі-
валки KINZE для посіву соняшнику та кукурудзи; оприскува-
чі AMAZONE, трактори МТЗ для розкидачів та оприскувачів.

- Які культури вирощуєте?
- Ріпак, озиму пшеницю та ячмінь, а також ярий пивовар-

ний ячмінь. Крім того вирощуємо олійний льон, кукурудзу на 
силос та зерно, сою, соняшник, сіємо трохи гречки. Щоб не 
ганяти техніку, бо в нас є поля на відстані 50-70 км, ми ста-
раємося вирощувати одну культуру в одному місці, порядку 
600-800 га, дотримуючись відповідної сівозміни. 

- А насіння також своє, чи купуєте?
- В залежності від культури. Насіння ріпаку, кукурудзи та 

соняшника купуємо щороку, бо це гібриди, які власними 
силами вирощувати нереально. А зернові, сою, гречку, льон 
ми купуємо щороку на сортооновлення на невеликі ділянки 
50-100 га. Розмножуємо собі, маємо на елеваторі зерноочис-
ну машину та протруювач, і згодом використовуємо це зерно 
для власних посівів.

- Які добрива застосовуєте?
- Стараємося використовувати ті органічні добрива, які 

є від нашого тваринництва. Також минулого року купували 
курячий послід на підприємствах, які вирощують птицю. Цьо-
го року ми придбали гноєрозкидач з Німеччини. Зважаючи на 
те, що останнім часом ціни на мінеральні добрива зросли, ми 
використовуємо органіку, щоб трохи зекономити.

- Як боретесь із проблемою нестачі води?
- Ми застосовуємо вологозберігаючу технологію при 

вирощуванні культур, перебираючи досвід наших колег з 
південних та східних областей. Для потреб господарства 
користуємося водою із водонапірних башт.

- Щодо елеватора, скажіть, на які потужності він розра-
хований?

- Із розширенням господарства в нас виникли проблеми 
зі зберіганням нашої продукції, тоді ми придбали «Буське 
сортонасіннецьке підприємство» в с. Ожидові. Це колишній 
ЗОК, який ми модернізували, збудувавши сушку «RIELA» 

та придбавши очисні машини продуктивністю 600 т пшениці 
і ріпаку, а також 400 т кукурудзи. Саме таку кількість зерна 
тут можна очистити і просушити за добу. Складські при-
міщення розраховані на 15 000 т одночасного зберігання. 
Також маємо власну акредитовану лабораторію. Приймає-
мо зерно й від інших підприємств. Наразі розглядаємо два 
проекти будівлі банок-силосів для зберігання зерна, а також 
нових складів. В планах – підвести сюди залізнодорожну 
гілку, щоб приймати та відвантажувати вагони із зерном. 
За рік-два плануємо все добудувати і довести територію до 
належного стану.

- Знаю, що окрім корів та коней, утримуєте ще й сви-
ней…

- Зараз не найкращий час для розвитку тваринництва. 
Але ми вже вклали значні кошти в реконструкцію ферм, 
тому не можемо зупинятись на півдороги. В наших най-
ближчих планах купити в Європі поголів’я симентальської 
породи ВРХ, вона м’ясо-молочного напрямку, більш стійка 
до захворювань. Згодом, можливо, ми перейдемо і на 
голштинів. Але поки що почнемо вчитися на сименталах. 
Наразі у Підгірцях ми реконструювали тваринницьку фер-
му, закупили обладнання для безприв’язного утримування 
худоби.

Наш свинокомплекс знаходиться в Жидачівському районі 
Львівської області. Там є 3 000 свиней. Маємо маточне 
поголів’я, а також відгодівельний комплекс. Свиноферми роз-
міщені у трьох селах. На відміну від утримання ВРХ та коней, 
свинарство для нас є рентабельним.

- Романе Васильовичу, розкажіть детальніше про соці-
альні проекти Вашого агропідприємства.

В нас є окремий відділ роботи з пайовиками. Паї ви-
плачуємо зерном та грошима. Саме цей відділ відповідає 
за соціальну допомогу. До нас звертаються сільські ради, 
школи, церкви. Ми допомагаємо замінювати вікна, проводити 
ремонти у церквах, будинках культури, дитсадках, проводимо 
освітлення в селах. У суворі зими наша техніка працює на 
розчищенні доріг до населених пунктів.

- За три роки перебування у Німеччині який досвід Ви 
перебрали?

- Найперше – це ставлення людей до своєї праці, якому 
нам треба повчитися. Німці дуже роботящий народ. У 
своєму господарстві я впроваджував інноваційні тех-
нології, які в Німеччині з’являються швидше, ніж у нас.  
Зокрема це сучасна техніка, нові засоби захисту рослин 
та міндобрива. 

- Успіх підприємства залежить не лише від керівника, а 
й від команди…

- Наш великий плюс в тому, що маємо молодий стабільний 
колектив. В першу чергу ми стараємося нормально оплачува-
ти роботу, щоб не було плинності кадрів. Особисто я в людях 
ціную довіру та взаєморозуміння. Дуже важливо, що хтось 
може підстрахувати, допомогти, конструктивно покритику-
вати. Якщо є спільна думка та інтерес – буде відповідний 
результат.

Леся Заморська

Роман Папроцький разом з дружиною, 
донькою Вікторією та сином Василем
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ТОВ «АГРО-ЄВРО КОНСАЛТИНГ»: 
ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО 
СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ҐРУНТУ

Компанія «Агро-Євро Консалтинг» є на сьогоднішній день головним імпорте-
ром високоякісних мінеральних добрив найкращих польських виробників – в 
Україну. Ця компанія має широке портфоліо продуктів, які можуть задовольнити 
всі потреби українських аграріїв щодо живлення ґрунту за високоефективними 
сучасними технологіями, які поєднують в собі аспекти збільшення врожайності 
та підтримання родючості землі. Для ТОВ «Агро-Євро Консалтинг» кожен клієнт 
є важливим – будь-то великий агрохолдинг або маленьке фермерське господар-
ство, і компанія супроводжує всіх своїх замовників професійними консультація-
ми на кожному етапі співпраці, аж до збору врожаю. 

На VI Міжнародній виставці інноваційних 
рішень в зерновому господарстві «Зернові 
технології 2016» ТОВ «Агро-Євро Консалтинг» 
представила свою велику експозицію, де у 
кожного з учасників-аграріїв була можливість 
переговорити зі спеціалістами компанії, 
ознайомитись з продукцією, отримати 
корисні поради. Особисто мені випала чудова 
можливість поспілкуватися з Артуром Гже-
гошем Палячем, головним агрономом ТОВ 
«Агро-Євро Консалтинг», який висвітлив 
специфіку роботи компанії в Україні.

– Пане Артуре, розкажіть, будь ласка про 
актуальність в Україні добрив, які пропонує 
ТОВ «Агро-Євро Консалтинг».

– Компанія вже півтори роки працює в 
Україні. Особисто я тут знаходжусь вже 5 
років, моїм цікавим завданням було набут-
тя спостерігань та агрономічного досвіду 
саме на українських теренах, оскільки я сам 
за професією агроном. Коли я працював 
в Польщі, у мене було багато українських 

колег, і тепер дуже зручно, що після підпи-
сання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС є можливість без перешкод завозити 
добрива з Польщі. 

Багато з видів добрив, які ми пропонує-
мо, просто немає в Україні. Тут взагалі неба-
гато видів добрив, навіть, якщо рахувати ті, 
що завозяться з інших країн. Але не можна 
не відзначити великий родючий потенціал 
українських ґрунтів, треба тільки розумно 
це багатство використати. І місією нашої 
компанії як раз і є впровадження технології 
розумного використання їх родючості, 
яке не є можливим без внесення якісних 
добрив, що вирівнюють структуру ґрунту, а, 
значить, сприяють підвищенню врожай-
ності в якісному та кількісному показниках. 

– Як часто Ви рекомендуєте робити 
аналіз ґрунтів?

– Два рази на рік: навесні та восени, щоб 
не викидати гроші в повітря. Багато госпо-
дарств ще не привчені до такої культури 
підходу до землі, але як агроном скажу: 
структура та склад ґрунтів – це ті показ-
ники, які постійно змінюються, бо вони 
залежать від сортів, гібридів, які сіються, 
від погодних умов, від технологій обробки. 
А це все ніколи не буває однаковим. І неа-
декватне реальному стану ґрунту внесення 
добрив, навіть якісних, може суттєво по-
рушити гармонію поживних речовин. Тому 
аналіз необхідно робити перед кожним 
циклом внесення, це себе виправдовує. 

– У зв’язку зі зміненням погодних умов в 
Україні до більш посушливих, яких в першу 
чергу добрив, на Ваш погляд, потребує 

тепер наша земля?
– Дуже важливим добривом наразі є 

сульфат кальцію, який утримує воду і, таким 
чином, захищає ґрунт від посухи. Культура, 
яка зростає в такій землі, не отримає силь-
ного стресу від екстремальних погодних 
умов, отже, і врожай буде стабільний. 

– Пане Артуре, які би окреслили подаль-
шу стратегію компанії «Агро-Євро Консал-
тинг» в Україні?

– Агрохімічна промисловість невпинно 
працює круглий рік, від серпня до серпня. 
На сьогодні у нас є портфель зі 120 добрив, 
і наші партнери-виробники в Польщі 
постійно розробляють нові. Ми працюємо з 
п’ятдесятьма країнами світу. Ще нещодавно 
Україна не входила в цей список, і наразі 
нашою важливою стратегію є розвиток 
діяльності саме тут, оскільки перспективи 
цього великі. Багато, звісно, залежить 
ще від економічно стану цієї держави, 
але сподіваємось, що все буде добре. 
На сьогоднішній день в Україні компанія 
«Агро-Євро Консалтинг» продає 18 добрив 
зі свого портфоліо, але з розвитком точного 
землеробства, з удосконаленням сівозмін 
та збільшенням посівів певних культур, 
я гадаю, буде потреба в більшій кількості 
наших добрив. Наприклад, на сьогодні 
відносно новою культурою для України 
є соя, яка вважається найбільш занедба-
ною в плані системи удобрення (а вона є 
специфічною для цієї культури), оскільки 
ще немає великого досвіду правильного 
погодження з соєю. Але стратегічно вона 
є одною з найважливіших культур в еко-
номіці української держави, тим паче, що 
зміни клімату дозволяють вирощувати її на 
більших територіях. 

– Наскільки я знаю, в Польщі, як у всіх 
країнах Європи, немає господарств, які б 
мали банк землі більше 1000 га, як в Україні. 
А як Ви вважаєте, чи доцільно створювати 
господарство такого розміру?

– Ні, не доцільно. Коли господарство 
маленьке, є можливість ефективніше 
управляти ним, бо всі ресурси сконцен-
тровані, зручніше використовувати техніку 
та підтримувати контроль на кожному 
гектарі.

В рамках виставки «Зернові технології» 
2016 компанія «Агро-Євро Консалтинг» 
провела цікавий семінар, на який завіта-
ла велика кількість аграріїв – учасників 
виставки. На заході були висвітлені 
найактуальніші теми, що стосуються 
передових технологій живлення ґрунту, 
як то: роль сульфату кальцію в сільсько-
му господарстві, важливість вапна для 
отримання стабільно високих врожаїв, 
фізіологічний вплив сульфату, кальцію та 
магнію в живленні рослин тощо. Доповіда-
чами виступили видатні науковці Польщі 
та України, зокрема: доктор сільськогоспо-
дарських наук, інженер Magdalena Ostapiak, 
кандидат хімічних наук Володимир Деркач, 
доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор Володимир Лихочвор.

Тетяна Бєлінська
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МОНІТОРИНГ CТАНУ ПОСІВІВ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА 
ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2016 РОКУ

Бурак І.М., завідувач науково-технологічного відділу рослинництва та землеробства 
Грицевич Ю.С., молодший науковий співробітник 
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН

Важливим фактором формування урожаю та виробництва 
зерна озимих культур високої якості є перезимівля рослин. 
Постійний моніторинг стану озимини дає можливість зазда-
легідь визначити життєздатність посівів і спланувати заходи 
весняного догляду за ними.

За даними Департаменту агропромислового розвитку Тер-
нопільської облдержадміністрації, у 2015 році під урожай 2016 
всіма категоріями господарств посіяно близько 220,4 тис. га 
озимих зернових культур.

У 2015 р. на території області після спекотної і посушливої 
погоди у серпні, із середини вересня суттєво похолодало, 
пройшли ефективні опади, які дали змогу одержати повноцін-
ні та дружні сходи озимих культур.

У цілому, в осінній період, спостерігався підвищений тем-
пературний режим із певним дефіцитом опадів. Загальне 
припинення вегетації було відмічене 22 листопада, що на 
два тижні пізніше середніх строків. У грудні максимальна 
температура повітря 1-10-го та 19-27 числа підвищувалась 
вдень до +8-13 °С тепла, що сприяло слабкому тимчасовому 
відновленню вегетації зимуючих культур та додатковому їх 
розвитку. Після похолодання, яке почалося 29 грудня, ростові 
процеси припинилися і озимі культури вступили у стан зимо-
вого спокою.

Похолодання, інтенсивність якого наростала до 5 січня 
2016 р., відбувалося на фоні, коли сніговий покрив був май-
же відсутній. При цьому мінімальна температура повітря 
знижувалася до -14,8-18,8 °С. У період найбільших морозів 
(3-5 січня) висота снігового покриву була у межах від 1 до 
3 см, внаслідок таких умов, мінімальна температура ґрунту 
на глибині вузла кущення (3 см) знижувалась до –10-12 °С. 
Така температура могла ушкодити рослини озимих ячменю 
та ріпаку.

Починаючи з 7 січня відмічено випадання опадів у вигляді 
снігу, як наслідок - висота снігового покриву 8-9 числа зросла 

до 7-11 см. Дощі, які спостерігались 10 січня, знизили цю ви-
соту на 1-2 см. Надалі потепліло, і до 16 січня була відносно 
тепла погода з невеликою кількістю опадів. Наступна хвиля 
похолодання настала з 17 по 25 січня, при якому мінімальна 
температура повітря була у межах -10,5-15,0 °С. Сніговий по-
крив висотою 5-12 см надійно захистив зимуючі рослини від 
пошкодження. Починаючи з 26 січня значно потепліло, і мак-
симальна температура вдень в окремі дні підвищувалася до 
+7,3-10,0 °С, що привело до тимчасового відновлення вегета-
ції. Цей характер погоди спостерігається і дотепер. Сніговий 
покрив відсутній. На окремих ділянках полів ще зберігається 
мерзлий шар ґрунту товщиною 5-12 см, на багатьох інших 
його вже немає. Льодової кірки протягом зимового періоду 
не було виявлено. Серед інших негативних явищ можливе 
ушкодження кореневої системи рослин, які були посіяні у 
пізні строки з мілкою заробкою насіння (1-3 см), внаслідок їх 
випирання. 

Співробітниками науково-технологічного відділу рослинни-
цтва та землеробства Тернопільської державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції ІКСГП НААН 10 лютого 2016 р. на 
дослідних ділянках з вивчення строків посіву пшениці озимої 
були відібрані зразки, які пророщувалися експрес-методом. 
Такий метод поєднує в собі швидкість та досить високу надій-
ність. У підготовлених відібраних рослин зрізують корені на від-
стані 1 см від вузла кущіння, а надземну масу – на рівні розхо-
дження листочків. Підготовлені таким чином рослини компак-
тні та зручні в роботі, менше уражуються пліснявою й швидше 
відростають. Рослини ставлять у склянки з водою так, щоб 
вона вкривала нижню частину вузлів кущіння, зверху ємність 
можна нещільно прикрити поліетиленовою плівкою. Зразки 
виставляють у добре освітленому приміщенні з температурою 
22-24 °С. Через одну-дві доби в живих рослин фіксують приріст 
5-8 мм, загиблі рослини приросту не дають. Остаточний підра-
хунок проводять через три-п’ять діб (табл. 1).

Таблиця 1. Стан перезимівлі рослин пшениці озимої за різних строків сівби (дата відбору зразків 10.02.2016 р.)

Строк
посіву

Сума від посіву до припинення вегетації

Коефіцієнт
кущіння

Довжина 
конусу 

наростання, 
мм

Кількість рослин, %

середньодобових 
температур, 0С

опадів, мм

здорових ослаблених загиблі
факт. норма факт. норма

15.ІХ 588 487 74 78 3,62 0,37-0,39 88 6 6

25.ІХ 473 412 42 65 2,14 0,32-0,34 90 4 6

05.Х 347 278 32 45 1,23 0,27-0,30 86 7 7

15.Х 226 163 18 31 1,00 0,22-0,24 81 11 8

На посівах озимих культур явних ознак хвороб не виявле-
но. Лише на ранніх (до 20 вересня) посівах пшениці озимої 
подекуди відмічено септоріоз у слабкому ступені.

Згідно даних Тернопільської філії державної установи «Ін-
ститут охорони ґрунтів України», вміст цукрів у вузлах кущен-
ня озимої пшениці різних строків  посіву становив від 29,3 до 
39,5% і оцінюється як оптимальний.

Посіви знаходяться переважно у доброму стані. За резуль-
татами експрес-аналізу та за даними відбору монолітів, 81-
90% рослин повністю здорові, 4-11% ослаблені і лише 6-8% 
загинули.

У рослин озимого ячменю, які були посіяні у третій декаді 
вересня та першій декаді жовтня, 58-67% знаходяться у до-
брому стані, ослаблених налічується від 18 до 23%, а 10-14% 
загинули. Їх стан оцінюється як добрий, місцями задовільний. 
Вміст цукрів у вузлах кущення становить 23,5% і оцінюється 
як низький.

На площах, які були засіяні до 20 вересня, спостерігається 
велика кількість ослаблених рослин – від 34 до 42%, загинули 
18-24%, у доброму стані 43-48% рослин. Загальний їх стан 
оцінюється лише як задовільний.

За довгостроковими прогнозами Українського Гідромете-
орологічного центру, в Україні передбачається рання весна. 

Стійке відновлення вегетації очікується на 11-15 днів швидше 
середньобагаторічних строків.

У зв’язку з цим виникає необхідність постійного контролю 
за станом посівів протягом зимово-весняного періоду, щоб 
перед початком весняної вегетації визначити стан посівів і 
стратегію подальших заходів щодо догляду за ними, встано-
вити площі для підсіву, пересіву озимих, які вийшли із зими у 
слабкому та зрідженому стані. 

Після відновлення весняної вегетації (переході серед-
ньодобової температури через +5 °С) при обстеженні полів 
озимих культур слід звернути увагу на наявність нових вто-
ринних коренів весняного утворення, що свідчить про добру 
життєздатність посівів та високий потенціал продуктивності. 
Одночасно треба обстежити посіви на заселення мишовид-
ними гризунами, забур’яненість та ураження хворобами. Такі 
заходи необхідні для планування робіт з догляду за посівами 
озимих зернових культур у весняно-літній період: підживлен-
ня, обробка фунгіцидами та гербіцидами з метою отримання 
високого урожаю  та якісного зерна.

Суттєвий вплив на стан посівів озимих зернових культур 
буде мати фактор вологозабезпечення на час відновлення 
весняної вегетації. Якщо в цей період буде спостерігатися 
поступове наростання позитивних температур повітря та ви-
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падання достатньої кількості атмосферних опадів, то навіть 
нерозкущені посіви зможуть збільшити густоту продуктивних 
стебел за рахунок процесів весняного кущення. 

Виходячи з наведених даних, посіви озимих вимагають 
подальшого проведення систематичного контролю за станом 
перезимівлі, що надасть можливість вчасно провести необ-
хідні заходи за їх доглядом.

Агротехнічні прийоми весняного догляду за посівами 
озимих зернових культур слід проводити з урахуванням ґрун-
тових та агрометеорологічних умов весняного періоду і стану 
посівів.

Пересів озимих доцільно проводити такими ярими зерно-
вими культурами, які з урахуванням вологозапасів, стану і 
типу ґрунту та погодних умов дозволяють розраховувати на 
одержання максимально можливої врожайності. 

Для досягнення обсягів запланованого валового виробни-
цтва і необхідної кількості продовольчого зерна, для пересіву 
і підсіву доцільно використовувати високопродуктивні сорти 
ярої пшениці та ячменю, які характеризуються високою вро-
жайністю та якістю зерна. Зрозуміло, що пересів вимагає 
додаткових затрат, а врожайність ярих на пересіяних площах 
завжди нижча, ніж озимих культур. При цьому, слід передба-
чити, а з настанням весни – оперативно оцінити, можливості 
дотримання оптимальних строків сівби ярих культур, визначе-
них для пересіву озимих. 

Виробничий досвід свідчить, що пересівати озимину до-
цільно ярою пшеницею, а підсівати – ярим ячменем. Підсів 
повинен проводитися якомога раніше, щоб забезпечити 
якісну заробку насіння у ґрунт. У випадках, коли оптимальні 
строки сівби для ранніх ярих культур минули, пересів озимих 
можна провести соєю, гречкою, кукурудзою. Підсіву підляга-
ють посіви з густотою 150-200 розкущених рослин, або 250-
300 нерозкущених, а також площі, де рослини на період від-
новлення весняної вегетації знаходяться у фазі сходів і мають 
менше 350 шт./м2. У кожному конкретному випадку необхідно 
порадитися із висококваліфікованими спеціалістами або нау-
ковцями відповідного профілю.

Ранньовесняне підживлення слід провести на зріджених 
та недостатньо розвинених посівах, на яких доза азотних 
добрив перед відновленням вегетації повинна становити орі-
єнтовно  70-90 кг/га, на посівах у задовільному стані – 50-60 
кг/га, у доброму – 20-30 кг/га. Підживлення потрібно прове-
сти до початку відновлення вегетації озимих культур. Для 
ранньовесняного підживлення рекомендується використо-
вувати аміачну селітру, ефективність якої на 15-20% вище, 
ніж карбаміду. Після внесення у ґрунт амоній (NН4+) аміачної 
селітри поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що 
знижує його рухомість і частково зазнає нітрифікації. Ніт-
ратна форма азоту (NО3-) утворює розчинні солі, що легко 
засвоюються рослинами пшениці озимої. Необхідно зверну-
ти увагу на те, що на схилових землях за внесення аміачної 
селітри у підживлення можливе змивання нітратного азоту 
поверхневим стоком і забруднення ним водних об’єктів і 
ґрунтових вод.

Останнім часом все більших обсягів набуває виробни-
цтво рідких добрив, які мають певні переваги у порівнянні з 
твердими. До них відноситься карбамідо-аміачна суміш КАС 
– суміш водних розчинів аміачної селітри та карбаміду (у спів-
відношенні 35,4% карбаміду: 44,3% селітри: 19,4% води: 0,5% 
аміачної води). Це єдине азотне добриво, що містить у собі 
три форми азоту.

При підживленні вегетуючих рослин карбамідо-аміачною 
сумішшю доза азоту не повинна перевищувати 30 кг/га дію-
чої речовини. Кращий час для позакореневого підживлення 
розчином КАС – ранкові і вечірні години. 

На добре розвинених посівах, які нормально перези-
мували, підживлення рослин по мерзлоталому ґрунту в 
ранньовесняний період проводити не рекомендується і його 
слід перенести на ІІІ етап органогенезу (через 8-10 днів після 
відновлення весняної вегетації), коли припиняються процеси 
весняного кущіння, і внесений азот використовується для під-
тримання потенціалу колосу, а не витрачається на додаткові 
пагони.

Основну дозу азоту в підживлення слід використати на 
початку виходу рослин у трубку (IV етап органогенезу). Вне-
сення азоту в цей період розвитку рослин сприяє кращому 
виживанню продуктивного стеблостою, збільшенню кількості 
закладених колосків у колосі, підвищенню посухостійкості 
рослин пшениці озимої. Дози азоту при цьому корегуються з 
урахуванням попередньо внесених. Так, якщо при відновленні 
вегетації було внесено 50-60 кг/га д.р. азоту, то на IV етапі 
потрібно довнести 40-50 кг/га, а за внесення 20-30 кг/га в 
перший період – 60-70 кг/га на IV етапі. 

Дієвим заходом збільшення процесів весняного кущіння є 
застосування регуляторів росту у половинній дозі, порівняно 
із внесенням на початку виходу в трубку, коли його застосо-
вують з метою запобігання вилягання рослин у ранньовесня-
ний період за досягнення температури повітря вище +5 °С. 
Таке застосування ретардантів дозволяє пригальмувати ріст 
і розвиток центрального пагона і збільшує інтенсивність ку-
щіння пагонів І і ІІ порядку, а також синхронізує їх розвиток із 
центральним пагоном. 

Ще одним дієвим заходом для отримання якісної продукції 
є застосування мікродобрив, що поряд з пізніми азотними 
підживленнями, напевне, стане найефективнішою складовою 
сучасних агротехнологій у плані підвищення якості зерна. За 
даними наукових установ, застосування мікродобрив у хелат-
ній формі в позакореневе підживлення підвищує вміст білка 
в зерні на 0,9-1,4%, клейковини в борошні – на 2,5-4,8%. 
Встановлено, що для рослин найефективніші мікроелементи 
у формі комплексонатів (хелатів) металів (нутрівант, еколист, 
реаком, кристалон, омекс, пуччіоні, наномікс, квантум тощо). 
Вони містять як макро- (NPK), так і мікроелементи (бор, цинк, 
марганець, молібден, мідь тощо). Безпосередньо мікроеле-
менти підвищують активність ферментативних систем у 
рослинному організмі, стимулюють біохімічні процеси, поліп-
шують фотосинтетичну діяльність рослин, що сприяє повнішій 
реалізації потенціалу їх продуктивності.
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ЗАСНОВНИК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
РАДІОБІОЛОГІЇ

З ім’ям академіка Петра Антиповича Власюка  – видат-
ного українського вченого XX ст. у галузі агрохімії, фізіології 
живлення рослин, ґрунтознавства, біохімії, мікробіології, сіль-
ськогосподарської радіобіології пов’язана ціла епоха успішно-
го розвитку сільськогосподарської науки. 

Створена ним наукова школа нараховує великий загін 
його послідовників: 27 докторів і 150 кандидатів наук. Науко-
ва спадщина академіка складає 40 монографій, навчальних 
посібників, брошур і понад 1000 статей, тез у наукових збір-
никах, журналах тощо. 

Петро Власюк народився у селянській родині 3 (16) лютого 
1905 року у с. Чемериське Букського повіту Київської губернії 
(нині – Звенигородський район Черкаської області). Навчався 
в Лисянській початковій школі, згодом в Уманському сільсько-
господарському технікумі. Закінчив два вищих навчальних 
заклади: Уманський сільськогосподарський інститут(1926; 
згодом працював там лаборантом, асистентом і доцентом, 
паралельно керуючи Уманською дослідною станцією) і Ленін-
градський сільськогосподарський інститут (1930). 

У 1931 р. Петру Антиповичу присвоєно звання професора 
зі  спеціальності ґрунтознавство та агрохімія. Тоді ж він очо-
лив кафедру агрохімії і ґрунтознавства Уманського сільсько-
господарського інституту, поєднуючи викладацьку роботу 
з практичною в агрохімічній лабораторії і секторі хімізації 
Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрової промис-
ловості (надалі Всесоюзного науково-дослідного інституту 
цукрових буряків в м. Києві).

1939 року професор П. Власюк обраний членом-кореспон-
дентом АН УРСР, водночас він керує відділом фізіології жив-
лення рослин в Інституті ботаніки АН УРСР, згодом стає його 
директором. У роки Другої світової війни у зв’язку з евакуаці-
єю АН УРСР переїхав до Уфи і сконцентрував дослідження на 
проблемах сільського господарства Башкирії та Південного 
Уралу. Успішно захистив дисертацію «Марганець і живлення 
рослин», за яку йому було присуджено наукову ступінь докто-
ра сільськогосподарських наук.

Після війни Петро Антипович працював заступником 
директора з наукової роботи і завідувачем відділу фізіології 
живлення рослин Інституту фізіології рослин і агрохімії АН 
УРСР, професор Київського університету (1947-1956 рр.); 
завідувач кафедри ґрунтознавства Київського державного 
університету. Саме П. Власюк є фундатором Інституту фізіо-
логії рослин АН УРСР.

 У 1948 р. вченого обрано академіком АН УРСР (із спе-
ціальності фізіологія живлення рослин, агроґрунтознавство) 
і академіком ВАСГНІЛ (зі спеціальності фізіологія живлення 
рослин, агрохімія, ґрунтознавство). 

П. Власюк уперше розробив органо-мінеральну систему 
добрив рослин у сівозмінах, яка сприяла значній економії 
добрив і підвищенню продуктивності рослинництва в Україні. 
Провів дослідження зі збагачення органічних добрив мікро-
елементами й адсорбентами і на їх базі запропонував ефек-
тивні способи виготовлення біологічно збагачених компостів. 
Створив новий метод оцінки життєздатності рослин у зимо-
вий період, який надалі широко застосовувався в практиці об-
стеження стану посівів озимих зернових культур в УРСР. Ціла 
низка наукових досліджень П. Власюка і його співробітників 
була присвячена вивченню механізмів дії макро- й мікроеле-
ментів на ріст, розвиток та продуктивність сільськогосподар-
ських культур. Учений з’ясував фізіологічні особливості участі 
сполук фосфору в синтезі вуглеводів в органах цукрового 
буряка і сірки — в утворенні амінокислот та білків. Отримані 

результати сприяли оптимізації умов живлення культурних 
рослин. Ці роботи отримали наукове визнання й удостоєні 
диплома ІІ ступеня Президії АН СРСР.

Подальші дослідження були спрямовані на встановлення 
біологічної ролі марганцю, молібдену, бору, цинку, кобальту 
і літію у функціонуванні систем життєдіяльності рослин на 
клітинному, субклітинному, молекулярному рівнях. Академік 
П. Власюк вивчав локалізацію мікроелементів у клітинних 
структурах листків і коренів цукрового буряка, кормових 
бобів, гороху, сої, кукурудзи та інших культур. Виявив роль 
мікроелементів в обміні нуклеїнових кислот у рослинах. Пріо-
ритетні дослідження щодо фізіологічної ролі марганцю в жи-
вленні рослин учений узагальнив у монографії «Марганцеве 
живлення і удобрення рослин».

Серією експериментів Петро Антипович обґрунтував сут-
ність впливу органічних речовин, мінеральних добрив, мікро-
елементів і фізіологічно активних речовин на процеси росту 
та розвитку рослин. Він ґрунтовно розширив асортимент до-
брив, знайшовши застосування відходам виробництва, таким 
як марганцевий шлам, мартенівський шлак, хлоросвинцево-
цинковий і хлорбарієвий бруди, відходи марганцевої та буро-
вугільної промисловості, титанові, борні відходи тощо.

Саме П. Власюк зі співробітниками вперше в Україні 
застосував революційний метод «мічених атомів», із допомо-
гою якого встановив нові закономірності процесів живлення 
рослин. Використання мічених атомів вуглецю, фосфору, 
кальцію, сірки й інших сполук дало можливість вивчити меха-
нізм розподілу, надходження та транспортування поживних 
речовин у клітинні компартменти, участь їх у перебігу проце-
сів метаболізму.

Вагомим здобутком вченого було вивчення фізіологічних 
особливостей участі сполук фосфору в синтезі вуглеводів у 
рослинах цукрового буряка. З ініціативи Петра Антиповича і 
з його безпосередньою участю на Вінницькому та Сумському 
хімічних комбінатах налагодили виробництво марганізова-
ного гранульованого суперфосфату, виготовили 1800 тис. 
тонн добрива, яке було використане під посіви сільсько-
господарських культур на площі 12 млн. га. А також дослідні 
партії боратового, молібденового і цинкового суперфосфатів, 
нітроамофоски, карбофоси й карбоамофоски з марганцем, 
молібденом, бором, літієм та цинком, які знайшли широке за-
стосування у сільському господарстві.

Колектив дослідників під керівництвом і з участю Петра 
Антиповича розробив технологію передпосівного збагачення 
насіння кукурудзи мікроелементами на калібрувальних заво-
дах, склав картограми вмісту рухомих форм мікроелементів 
у ґрунтах, опублікував фундаментальну монографію «Ґрунти 
України», за яку П. Власюку та іншим вченим присуджено 
премію ім. В. Докучаєва. 

П. Власюк обирався депутатом Верховної Ради УРСР п’я-
того скликання, Київського міського і обласного виконавчих 
комітетів Рад депутатів трудящих.

«Заслужений діяч науки УРСР» (з 1956 року). Нагородже-
ний двома орденами Леніна (1944, 1956), орденом Жовтневої 
Революції, Трудового Червоного Прапора (1965),орденом 
«Знак Пошани» (1944), багатьма медалями СРСР, ВСГВ і 
ВДНГ СРСР і УРСР. Лауреат премії імені В. Докучаєва.

Помер 18 березня 1980 року на 76-му році життя. Похова-
ний на Байковому цвинтарі міста Києва.

Підготувала Леся Заморська
http://inb.dnsgb.com.ua/

uk.wikipedia.org/
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ПОТУЖНИЙ ПОЧАТОК РОКУ ДЛЯ 
АГРАРІЇВ З КОМПАНІЄЮ ADAMA

Компанія ADAMA – один з лідерів у виробництві засобів за-
хисту рослин у всьому світі, і якість препаратів цієї компанії 
підтверджують численні агровиробники з різних країн. 80% її 
продукції виробляється на сучасних заводах в Ізраїлі, решта – в 
Німеччині, Іспанії, Польщі та інших країнах Європи – так вже 
понад 60 років розростається велике дерево ADAMA, пропону-
ючи все більш зростаючому числу клієнтів унікальні підходи 
до системи захисту в рослинництві. Для українських аграріїв 
ADAMA асоціюється в першу чергу з надійним партнером, який 
постійно активно розвивається у найбільш актуальних для 
галузі напрямках, тим самим сприяючи розвитку бізнесу сіль-
госпвиробників.

28 січня 2016 ТОВ «Адама 
Україна» провела в Тернополі нау-
ково-практичну конференцію «Тер-
нопільський старт ADAMA 2016», на 
яку були запрошені аграрії та дис-
триб’ютори всього західного регіону. 
Основна програма заходу передба-
чала паралельне проведення двох 
сесій: «Пшениця/кукурудза» та «Соя/
соняшник», і, відповідно, всі учасники 
розділились на дві групи згідно своїх 
інтересів та пріоритетів. 

З привітальним словом до гостей 
виступив Олег Шевчук, директор 
західного регіону ТОВ «Адама Укра-
їна» – він детально розповів про різні 
аспекти роботи ADAMA з коротким 
оглядом історії, виробничих потужнос-
тей, дилерської мережі в Україні та 
новинок компанії у 2016 році. Олек-
сандр Карпенко, керівник марке-
тингового департаменту ADAMA, 
зробив презентацію нового сервісу 
ADAMA Lab – електронного визначни-
ка хвороб, бур’янів та шкідників, до-
ступного для безкоштовного скачуван-
ня на Android та iOS. По фотографії 
тої чи іншої проблеми в полі програма 
шукає в базі відповідне її визначення, 
детальний опис та методи усунення. 
Якщо проблема не була знайдена, че-
рез програму можна відправити запит 
спеціалісту за необхідним напрямком, 
і кваліфікована відповідь гарантовано 
буде отримана протягом доби. 

Детальніше про нові розробки, які 
підготувала для українських аграріїв 
ТОВ «Адама Україна», спілкуюсь з 

Олегом Шевчуком, директором за-
хідного регіону. 

Наскільки успішним, на Ваш 
погляд, є старт компанії ADAMA у 
2016 році?

«В цьому році ми зареєстрували 
в Україні 6 нових препаратів. Ми є 
лідерами в захисті цукрового буряка 
і озимого ріпаку, але   прагнемо удо-
сконалювати і  захист інших культур, 
на чому і робимо сьогодні акцент. 
Наприклад, по озимій пшениці – наш 
інноваційний фунгіцид Кустодія™, 
який складається з двох діючих речо-
вин: тебуконазолу та азоксистробіну, і 
є ефективним рішенням для контролю 
багатьох хвороб та економічно вигід-
ним за рахунок оптимальної норми 
внесення. Другий  продукт, який хочу 
відзначити, це Елегант™ – він вже 
успішно використовується в багатьох 
країнах східної Європи на озимих і 
ярих зернових, скоро плануємо по-
ширити його реєстрацію на кукуру-
дзу. Цей гербіцид дозволяє ефек-
тивно боротись зі всіма однорічни-
ми та багаторічними дводольними 
бур’янами. По кукурудзі відзначу 
наш новий гербіцид Апріорі™, 
який може застосовуватись від са-
мих ранніх фаз розвитку культури до 
фази 8 листків, контролює однорічні та 
багаторічні дводольні і злакові бур’яни. 
Для сої та соняшнику – нещодавно за-
реєстрований в Україні післясходовий 
гербіцид Відблок™ Плюс, який забез-
печує подвійну дію на бур’яни – через 
листя та ґрунт. Крім того, з новинок: 

гербіцид Бента™ з діючою речовиною 
бентазон та регулятор росту зернових 
колосових культур, який запобігає їх 
виляганню, Цикоган™ – з діючою ре-
човиною хлормекват-хлорид. Сьогодні 
на нашій конференції ми максимально 
повно намагаємося донести нашим 
аграріям та дистриб’юторам інформа-
цію про всі новинки та технологію їх 
використання». 

Як Ви гадаєте, чи буде серед 
аграріїв користуватись великим 
попитом новий сервіс компанії 
Adama Lab?

«Однозначно, що так. Рослина – це 
складний об’єкт, який постійно зміню-
ється під впливом нестабільних умов 
оточуючого середовища. Відповідно, 
з’являються нові хвороби, шкідники та 
бур’яни, які раніше не були характер-
ними для нашого регіону. Наш новий 
зручний сервіс призначений допомог-
ти виробнику правильно визначити 
проблему та оперативно її вирішити. 
Я впевнений, що він буде успішним. 
Ми будемо вдосконалювати, допов-
нювати цей проект – поки що там є 
4 польові культури: пшениця, ячмінь, 
соняшник, соя, але в подальшому їх 
буде більше».

Розподілившись по групах, аграрії 
зі всіх областей вели спілкування між 
собою у передчутті цікавих доповідей 
та насичених дискусій. 

Ігор Ліщинський, агроном 
корпорації «Агропрод-

сервіс», Тернопіль-
ська обл.:

«Компанія 
ADAMA – один з 
наших ключових 
партнерів. Купля-
ємо дуже багато 

їх продуктів, цілком 
задоволені якістю і її 

відповідністю ціні. Я пра-
цюю в «Агропродсервісі» другий рік, 
і як раз за ці роки наша співпраця на-
брала серйозних обертів. На сьогод-
нішньому заході мене в першу чергу 
цікавлять секції «Соя/Соняшник», бо 
купляємо велику кількість гербіцидів 
ADAMA саме для сої (у нас її 7000 га) 
і хочу дізнатись про новинки в цьому 
сегменті, а щодо соняшнику – планує-
мо на підприємстві значно збільшува-
ти його посіви, тому треба заздалегідь 
подбати про потужний їх захист».

Володимир Мазуренко, 
головний агроном ТОВ 
«Сігнет-Поділля», Хмель-
ницька обл.:

«Наше підприємство має 
площу 12 тис. га землі, яка 
розташовується у Красилів-
ському, Старокостянтинівсько-
му, Деражнянському районах. 
Наші дві основні культури – соя 
та кукурудза. Вже більше трьох ро-
ків працюємо з компанією ADAMA, 
і наше партнерство нас повністю 
задовольняє, продукти їх виробни-
цтва відповідають всім необхідним 
аспектам якості. На сезон 2016 року 
ми вже замовили ті препарати, якими 
користувалися раніше, а тепер будемо 

Богдан Камінський (зліва) 
та Олег Шевчук (справа)
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докупляти ще й новинки. На сьогод-
нішній день у нас вся система на під-
приємстві вже налагоджена, але ми 
хочемо розвиватись та оновлювати 
спектр наших можливостей».

Компанія ADAMA на сьогоднішній 
день має в Україні більше 30 дис-
триб’юторів, і з більшістю з них вже 
налагоджена багаторічна плідна співп-
раця. Своїми думками про неї поділи-
лись зі мною декілька представників 
дилерських підприємств.

Богдан Камінський, директор 
представництва ТОВ «Агрозахист 
Донбас» в Тернопільській обл.:

ADAMA – це компанія європей-
ського рівня, яка має величезний по-
тенціал на ринку ЗЗР, запроваджує 
інноваційні рішення для аграріїв, 
допомагаючи їм правильно вирости-
ти урожай, отримати максимальний 
прибуток при мінімальних витратах. 
Особливо компанія почала стрімко 
набирати оберти розвитку після ре-
брендінгу: з ТОВ «Мактешим Аган 
Україна» на ТОВ «Адама Україна». 
Співпрацюємо ми з цією компанією 
вже 10 років – у нас представлений 
весь портфель їх продуктів. З ос-
танні два роки спостерігаємо значне 
збільшення попиту на препарат Рей-
сер® – гербіцид  «преміум» класу 
для соняшнику, який дуже добре 
себе зарекомендував у боротьбі 
з бур’янами. У співвідношенні «ці-
на-якість» продукти ADAMA мають 
великі конкурентні переваги у порів-
нянні з іншими виробниками ЗЗР, 
що є вигідним і для нас – аграрії да-
ють нам позитивні відгуки».

Олег Кузченко, директор 
представництва МПП Фірма 
«Ерідон» в Хмельницькій 
обл.:

«Ерідон» з компанією 
ADAMA є партнерами вже 
більше 10 років. Нам при-

ємно співпрацювати з ними: 
відкриті люди, які завжди готові 

допомогти, хороші спеціалісти, які 
завжди можуть досконало роз’яснити 
всю інформацію по кожному препа-
рату. Такі відносини дають енергію і 
для власних досягнень: ми у 2015 році 
зробили найбільший серед дистриб’ю-
торів об’єм продажів продуктів компа-
нії ADAMA в Західній Україні».

Тож, на конференції відбулося 4 
сесії. На першій, яка стосувалася 
пшениці, увагу фокусували на причи-

нах зниження врожайності зернових 
культур та прогресивних підходах ро-
боти з ними. Зокрема, вчений-фіто-
патолог Олександр Акулов розповів 
аграріям про всі тонкості та особли-
вості основних хвороб, правильний 
час їх виявлення та прості і водночас 
мудрі методи по запобіганню цих 
проблем. Акцент був зроблений саме 
на тих, які притаманні для західного 
регіону України, що підігрівало ціка-
вість аграріїв. Анатолій Лахоцький, 
менеджер по культурах ТОВ «Ада-
ма Україна», детально висвітлив ін-
формацію про необхідні для зернових 
препарати компанії, зазначивши всі 
технологічні аспекти їх використання. 
Для повноцінного занурення в цей 
аспект агрономічної діяльності не 
обійшли стороною і техніку для об-
прискування: Олена Пельтек, пред-
ставник французького виробника 
обприскувачів Berthoud, розповіла 
про інноваційні моделі своєї компанії, 
відзначивши певні найгостріші пи-
тання за технологією обприскування 
взагалі. Звісно, всі виступи спікерів 
супроводжувались питаннями гос-
тей-аграріїв, і процес конференції 
насичувався живими дискусіями. 

Аналогічно проходили й інші сесії: 
по кукурудзі шукали шляхи розкриття 
потенціалу врожайності, обговорю-
вали технологічні особливості виро-
щування та захисту сої і соняшнику. 
Слід зазначити, що компанія ADAMA 
в своїй роботі притримується ідеології 
простих рішень, які вона вміє знаходи-
ти для складних ситуацій. Це ще одна 
суттєва приваблива риса конференції 
для аграріїв – всі конкретні дії, які 
пропонують їм доповідачі до роботи в 
полі, є простими, ясними, логічно об-
ґрунтованими.

Після конференції я аналізувала 

ефект та користь від заходу для учас-
ників, спілкуючись з агровиробниками 
та дистриб’юторами. Як виявилося, 
враження склалося дуже позитивне, 
особливо зацікавили новинки. 

Віктор Липа, головний агроном 
ТОВ «Оболонь Агро»:

«Сьогодні дуже насичений, цікавий 
захід. Ми поки що не співпрацюємо з 
компанією ADAMA, але вже є бажання 
запровадити партнерство  – цікав-
лять фунгіциди для озимих культур. 
Ми маємо 13500 га землі і постійно 
вдосконалюємо свою систему захисту 
рослин, тому сьогоднішні нові знан-
ня є корисними. Зацікавив й новий 
сервіс ADAMA Lab, який сьогодні був 
презентований, теж будемо ним кори-
стуватись».

Віталій Хінцінський, заступ-
ник директора з постачання 
ЗЗР, насіння та добрив  
ТзОВ «Волинь Зерно 
Продукт»:

«Мені дуже подоба-
ються люди, які працюють 
в компанії ADAMA. Успіх 
всієї компанії складається 
з роботи кожного праців-
ника. Продукти цього вироб-
ника присутні у нас на кожній 
культурі, особливо в повній мірі – на 
пшениці, сої та озимому ріпаку. Наше 
підприємство одне з перших пробує 
застосовувати інновації, тому із задо-
воленням будемо запроваджувати і 
нові продукти, і нові сервіси компанії 
ADAMA. Вона на відміну від інших 
хімічних компаній дуже швидко про-
гресує».

Михайло Лесишак, директор ФГ 
«ЛІМ», Львівська обл.:

«Вже дуже давно співпрацю-
ємо з компанією ADAMA. Самий 
перший їх препарат, який ми вико-
ристовували – Оріус™, ефектив-
ний фунгіцид для ріпаку, Бампер 
Супер™ – для зернових, соняш-
нику та сої. Сьогодні видалась 
чудова можливість всім друзям, 
партнерам, колегам зустрітись, по-
спілкуватись, поділитись досвідом. 
Крім того, нас дуже зацікавила 
доповідь по соняшнику, бо після 
перерви в три роки плануємо його 
знову сіяти, і цікаво дізнатись про 
нові препарати компанії для цієї 
культури, щоб вдосконалювати 
захист та, відповідно, підвищувати 
врожайність!».

Високопрофесійна команда, що 
працює для виробника, стає для нього 
справжнім партнером та другом, чує 
всі його проблеми і допомагає швидко 
вирішувати їх – так, підсумовуючи, 
можна охарактеризувати компанію 
ADAMA. Маючи в своїй базі 120 дію-
чих речовин, фахівці цього виробника 
постійно досліджують їх, шукаючи 
можливості створення нових ефектив-
них препаратів для захисту тих чи ін-
ших культур. Компанія притримується 
зваженої комерційної політики – для 
комфортної співпраці з клієнтами та 
партнерами. Цілком успішною є не та 
компанія, яка просто продає продукт, 
а та, яка забезпечує його повноцін-
ний технологічний супровід, надає 
кваліфіковані консультації, проводить 
навчальні заходи. Це і є компанія 
ADAMA».

Тетяна Бєлінська

Олександр Акулов
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БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН – ЧОМУ ЦЕ 
ТАК ВАЖЛИВО? 

Чи не головним питанням су-
часної агрохімії є дослідження 
балансу поживних речовин. Перш 
за все, це пов’язано з об’єктивною 
потребою стабільного покращення 
стану ґрунтів, а, значить, підви-
щення якісних та кількісних харак-
теристик врожаю. Тобто, простіше 
кажучи, кожен наступний рік пови-
нен створювати більш сприятливі 
умови вирощування тих чи інших 
культур, чим попередній. Баланс 
поживних речовин – вивчення 
кількості тих самих поживних ре-
човин, які рослина виносить разом 
із урожаєм, а також поживних 
речовин, які надходять у ґрунт із 
різних джерел. Якщо внесення до-
брив не забезпечує повну компен-
сацію виносу поживних речовин 
рослиною, то ґрунт виснажується, 
і, як наслідок, показники врожай-
ності також ідуть на спад. Баланс 
поживних речовин – основа для 
розробки системи удобрення та 
підживлення культур у сівозмінах. 
«Провисання» хоча б однієї позиції 
у лінійці «азот – калій – фосфор» 

змусить аграрія забути про високу 
врожайність і якісне зерно. Тому 
баланс поживних речовин також 
допомагає при формуванні сис-
теми зворотного зв’язку – адже, 
швидко відреагувавши на дефіцит, 
можна не лише мінімізувати його 
негативний вплив, а й зовсім лікві-
дувати його. 

Баланс поживних речовин 
може зазнавати відчутних змін 
при внесені органічних та, особли-
во, мінеральних добрив. Аби оцін-
ка впливу врожайності культур на 
зміну стану ґрунту та наявність 
у ньому поживних речовин була 
якомога більш об’єктивною, ви-
вчати ці фактори необхідно у ди-
наміці за досить тривалий період 
часу. Для цього використовують 
балансові методи. Тепер дещо 
детальніше розберемося із специ-
фікою впливу мінеральних добрив 
на стан ґрунтів. Перш за все, 
акцентуємо увагу на усім відомих 
фактах: мінеральні добрива є 
прості (в залежності від діючої ре-
човини – азотні, фосфорні та калі-
єві) та комплексні (містять два або 
більше діючих компоненти). До 
складу комплексних добрив най-
частіше входять і мікроелементи 
(бор, кобальт, марганець, моліб-
ден, мідь, цинк, залізо). Прийнято 
вважати, що найважливішим по-
казником якості добрив є вміст у 
них діючої речовини.

© Інститут живлення рослин
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ВІДБУЛИСЯ ПРОМИСЛОВІ ЯРМАРКИ 
«ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО І 
КОМЕРЦІЙНЕ САДІВНИЦТВО-2016»

VI міжнародний промисловий ярмарок технологій та обладнання для тепличної галузі «Тепличне госпо-
дарство» та IV промисловий ярмарок обладнання і технологій для садів, виноградників, ягідників «Комер-
ційне садівництво»  відбулися  23-25 лютого 2016 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

Упродовж трьох днів основні гравці ринку з виробництва та постачання обладнання, технологій для ви-
рощування в закритому ґрунті овочів, ягід, грибів, а також виробники посадкового матеріалу, виробники 
та постачальники обладнання, систем зрошення, крапельного поливу, інструментарію для обробки садів, 
виноградників та ягідників мали чудову нагоду поспілкуватися й обговорити проблеми та перспективи 
галузі.

Традиційно в перший день роботи виставок відбувся Голландсько-український форум з тепличної ін-
дустрії, на якому йшлося про прибуткове тепличне виробництво і можливості підвищення ефективності. 
Авторитетні доповідачі, повний зал слухачів і насичений потік корисної інформації – ось ключові складові 
цього заходу, який організували Посольство Королівства Нідерландів в Україні, асоціація «Український 
клуб аграрного бізнесу», агентство «AgriEvent» та оргкомітет виставок.

Окрім форуму, 23 лютого відбулися наступні ділові заходи: круглий стіл «Досвід вирощування теплич-
ної продукції на кокосових субстратах: реальні результати і типові помилки»; семінари: «Сучасні системи 
поливу плодоовочевої продукції в фермерських плівкових теплицях. Практичні знання для успішної робо-
ти», «Можливості та економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації», «Бізнес із виро-
щування шампіньйонів: факти і можливості».

24 лютого усі зацікавлені мали можливість взяти участь у роботі міжнародної конференції «Особливос-
ті створення горіхових садів, переробка та реалізація продукції. Горіхівництво від Кіктенко Н.»; семінарів: 
«Земля для агробізнесу: де знайти, як оформити і захистити»; «Аналіз ситуації на сезон 2016 з вирощу-
вання плодоовочевої продукції в плівкових теплицях малими і середніми фермерськими господарства-
ми»; «Експорт ягідної продукції: можливості, ризики, перспективи».

У день закриття виставок пройшли наступні ділові заходи: семінар Клубу органічного землеробства; 
«Все про системи поливу для багаторічних насаджень. Від вибору ділянки до установлення та експлуата-
ції. Практичні поради та рекомендації»; «Досвід вирощування субтропічних і тропічних культур в умовах 
теплиці-термоса».
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ТІЛТ ТУРБО — ПЕРЕДУМОВИ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 2016 РОКУ
Світлана Чоні, канд. с/г наук, технічний партнер з підтримки і розвитку фунгіцидів, протруйників насіння 
зернових культур, ТОВ «Сингента»

Погодні умови осені–зими 2015 року були досить 
напруженими для сільгоспвиробників. Нинішня зима 
з погляду погодних умов теж не надто сприятлива для 
них. Осіння посушлива погода негативно позначилася 
на розвитку озимих зернових культур, особливо 
зважаючи на відсоток недосіяних площ. Загалом у 
західному регіоні було посіяно близько 94 % планованих 
площ. Сходи отримано нерівномірні, і це викликало 
певні побоювання щодо їхнього майбутнього. Проте в 
листопаді–грудні «продовжився» осінній період, і озимі 
культури змогли вирівнятися та набрати трохи сили. 
Сьогодні можна констатувати, що приблизно 80 % 
площ перебувають у доброму і задовільному стані, а 
близько 15–20 % слабкі і зріджені. Слід зазначити, що 
в західному регіоні стан озимини один із найкращих 
порівняно з рештою України.

Рис. 1. Загальний стан озимої пшениці на кінець 
листопада 2015 року

Це свідчить тільки про те, що на території Західної 
України склалися умови, у яких є сенс боротися 
за врожай 2016 року. І передусім треба розуміти, 
що осінньо-зимові коливання температур і вологи 
послаблювали рослини і створювали передумови для 
розвитку хвороб. Сьогодні максимальну продуктивність, 
а отже, й віддачу від вкладених коштів, обіцяють 
посіви першого терміну висіву. Чого ж нам очікувати 
навесні? Насамперед дуже рано і дуже гостро постане 
проблема розвитку грибів роду Fusarium. Фузаріоз 
проявлятиметься і в листковій формі, і у формі 
кореневих гнилей, і в комплексі під назвою «снігова 
пліснява».

Рис. 2. Розвиток грибів роду Fusarium навесні 
(листкова форма прояву і кореневі гнилі)

Також на ослаблених рослинах інтенсивно 
розвиватимуться збудники борошнистої роси і 
септоріозу.

Збудник септоріозу (Stangonospora nodorum 
Berk) протягом осінньо-зимового періоду вже встиг 
сформувати пікнідіальну стадію (рис. 3).

Нещодавно ми відібрали моноліти озимої пшениці для 
діагностики можливих проблем після зимівлі культури. 
Рослини тримали у фітобоксі при температурі +20 °С 
протягом 10 діб. Як наслідок, на рослинах утворилася 
велика кількість спороношення збудника борошнистої 
роси (Blumeria graminis). Розвиток цих симптомів 
притаманний рослинам, відібраним по всій території 
України.
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Рис. 3. Утворення пікнідіальної стадії септоріозу на 
листі пшениці

Наявність інфекційного початку вимагає запланувати 
якомога раніші фунгіцидні обробки, бо захворювання 
почнуть розвиватися, щойно середньодобова 
температура повітря сягне позначки +5 °С, і з кожним 
градусом це відбуватиметься дедалі активніше. Цієї 
температури досить для початку розвитку хвороб, але 
замало для ефективної роботи фунгіцидів.

Головна проблема внесення засобів захисту 
навесні — дотримання температури, за якої фунгіциди 
дадуть максимальний економічний ефект. Сьогодні 
на ринку засобів захисту рослин немає фунгіцидів, 
які дозволяють захистити посіви від хвороб в умовах 
ранньої весни і тривалої осені, коли денна температура 
піднімається до +15...18 °С, а нічна знижується до 
+3...8 °С. Такі погодні умови вельми сприяють розвитку 
патогенних мікроорганізмів, адже рослини перебувають 
у стані фізіологічного стресу і тому дужче схильні до 
ураження патогенами.

Результати моніторингу озимих культур, який 
проводився ранньої весни протягом 2011–2015 років, 
показали, що спороношення борошнистої роси (збудник 
— сумчастий гриб Blumeria graminis (DC) Speer., син. 
Erysiphe graminis DC., анаморфа Oidium monilioides) на 
території України відбувається при денній температурі 
+8...10 °С, навіть якщо вночі вона падає до нульової. 
Перепади температур, чергування посухи і опадів, 
роса сприяють розвитку захворювання. Як правило, 
коли господарство нарешті має змогу внести фунгіцид, 
розвиток хвороби може сягати 50–70 %, а за таких 
умов повної біологічної ефективності від застосування 
фунгіцидів отримати неможливо.

Септоріоз (збудник — гриб Septoria tritici Rob. et 
Desm., телеоморфа Mycosphaerella graminicola) (іл. 
3). Початок спороношення відбувається за наявності 
краплинної вологи і температури повітря від +5 °С 
протягом 3–5 годин. Цього досить для первинного 
ураження рослин, проникнення патогена у тканини 
рослин, де боротися з ним буде набагато важче і не так 
ефективно.

Компанія «Сингента» пропонує просте й сучасне 
рішення фітопатологічних проблем, які постають перед 
аграріями восени і ранньої весни, — препарат Тілт 
Турбо 575 к. е. Це препарат широкого спектра дії з 
системними властивостями для контролю борошнистої 
роси, всіх видів іржі й листкових плямистостей на 
зернових культурах. До складу препарату входять 450 
г/л фенпропідину і 125 г/л пропіконазолу. Препарат 
рекомендовано для захисту пшениці і ячменю від 
борошнистої роси, бурої й жовтої іржі, септоріозу, 
гельмінтоспоріозів, ринхоспоріозу. Унікальність 
препарату полягає в тому, що ефективна захисна дія 
фенпропідину починається вже при середньодобовій 
температурі повітря +5...8 °С. Це дуже важливий 
показник, адже наразі на ринку України немає 
препаратів, фунгіцидна дія яких проявляється за таких 
умов. Як правило, ефект від застосування фунгіцидів 
очевидний лише при середньодобовій температурі 
+12 °С і вище. Тілт Турбо можна застосувати на 
1–2,5 тижні раніше, отже, його використання буде 
набагато ефективнішим з біологічного погляду, адже 
профілактика — дешевший і ефективніший захист від 
хвороб, ніж лікування.

Сучасні інгредієнти у складі Тілт Турбо дозволяють 
створити високий запас міцності продукту з незмінною 
ефективністю в різних погодних умовах. Використання 
підвищених концентрацій поверхнево-активних речовин, 
адгезивів і солевантів дозволяє отримати якісне 
поширення препарату на поверхні листкової платівки і 
його швидке проникнення в неї. Понад 14 додаткових 
речовин забезпечують умови для повної реалізації 
фотостабільності і стійкості до опадів формуляції Тілт 
Турбо.

Препарат унікальний ще й тим, що має рофілактичну, 
лікувальну дію та чітко виражений стоп-ефект для 
розвитку названих хвороб. Діючі речовини препарату 
переміщуються по ксилемі рослин у верхні частини. Це 
дозволяє ефективно захистити нові листки і попередити 
нове ураження культури, завдяки чому препарат 
забезпечує тривалий період захисної дії від 3-х до 5-ти 
тижнів.

Серед основних технічних характеристик слід 
відзначити й те, що Тілт Турбо сумісний з більшістю 
гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів, які застосовують 
на зернових культурах, може також використовуватися в 
баковій суміші з регулятором росту Моддус.

Головні переваги препарату Тілт Турбо:
• Високоефективний навіть при сильному розвитку 
хвороби
• Швидко зупиняє епіфітотію
• Має тривалий період захисної дії
• Неперевершений захист від борошнистої роси
• Надійний контроль септоріозу, іржі, гельмінтоспоріозів 
і ринхоспоріозу
• Максимально ефективний при низьких температурах

Голиняк Валерій (керівник регіонального підрозділу Захід) тел: 067-555-27-31
Дацків Iван (менеджер по роботі з ключовими клієнтами Захід) тел: 067-555-24-05
Романюк Василь (менеджер Чернівецька, Тернопільська обл.) тел: 067-555-27-38
Хавро Василь (менеджер Тернопільська обл.) тел: 067-555-27-39
Клімов Iгор (менеджер Хмельницька обл.) тел: 067-555-27-35
Шмига Руслан (менеджер Хмельницька об.) тел: 067-555-27-40
Лепський Сергій (менеджер Рівненська, Волинська обл.) тел: 067-555-27-36
Гадзало Андрій (менеджер Львівська обл.) тел: 067-555-27-30
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Хімічний склад:
Фосфор (Р2O5) - від 12 до 21% 
Калій (К2О) - 5 - 18%
Кальцій (СаO) - 25 - 35% 
Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець до 8%
Призначення:
1. Забезпечення рослин Фосфором та 

Калієм.
2. Живлення мікроелементами 

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

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

Фосфор, Калій у доступні для рослин 
форми.

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

в поєднанні вища, ніж внесення їх 
окремо.

- Є малохлорним.
- Вноситься під всі культури.

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО
ГРАНУЛЬОВАНИЙ



ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

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

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

Рідке комплексне
добриво ОАЗИС-СУПЕР

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

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

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

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

та інші мінеральні 
добрива
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Застосування гуматів у фазі від-
новлення весняної вегетації озимих 
посилює обмін речовин, стимулює 
продуктивне кущення, доступність 
елементів живлення та стійкість до 
стресових факторів.

ЩО ТАКЕ ГУМАТИ?
Гумати – суміш солей гумінових і фульвових кис-

лот, що є основною складовою гумусу.  В процесі 
виробництва гумінові та фульвові кислоти виділя-
ються разом, тому їх прийнято називати гуматами. 
Утворюються лише в процесі гуміфікації решток 
рослинного, тваринного і мікробного походження. 
Вплив гумінових і фульвових кислот (гуматів) на 
рослини має складний багатоступеневий характер 
та охоплює весь період вегетації рослин. 

Основними складовими гумусу є: гуміни, гумінові 
кислоти та фульвові кислоти.

Гуміни – нерозчинна органічна частина гумусу, 
яка не має фізіологічного впливу на рослини, 
проте покращує структурованість ґрунту.

Гумінові кислоти – розчинні лише у вигляді со-
лей, мають високу фізіологічну активність. Висту-
пають антистресантами широкого спектру дії та 
стимулюють ріст і розвиток кореневої системи рос-
лин.  

Фульвові кислоти – розчинні як у вигляді солей 
так і самостійно. Мають високу біологічну актив-
ність. Стимулюють ріст та розвиток вегетативної 
маси і підвищують фотосинтетичну активність 
рослин.

ВИРІШЕННЯ ВЕСНЯНИХ ПРОБЛЕМ
Потрапляючи в рослину після обприскування, 

гумати активізують ферментативну активність клі-
тин рослини, стимулюють утворення фітогормонів, 
органічних кислот та амінокислот, що покращує 
стійкість до різких коливань температури. Підви-
щують фотосинтетичну активність листя, інтенси-
фікують її обмін речовин, ріст вторинної кореневої 
системи, всисну здатність, що стимулює продук-
тивне кущення. 

Гумати підвищують коефіцієнт засвоєння еле-
ментів живлення з ґрунту на 15-20%. Виділення 
кореневими волосками групи органічних кислот, у 
тому числі й лимонної кислоти, хелатує важкодо-
ступні сполуки макро- та мікроелементів, підвищу-
ючи їх доступність. При пошкодженні зимовими та 
весняними негативними факторами, зміцнюють іму-
нітет, підвищують здатність до регенерації пошко-
джених органів, стимулюють відновлення уражених 
тканин. Отже, «здорові рослини» не втрачають час 
на подолання стресів, а швидко відновлюють весня-
ну вегетацію,  продуктивне кущення, ріст і розвиток 
кореневої системи та вегетативної маси, проявля-
ють стійкість до температурних коливань та весня-
них заморозків.

ВЕСНЯНИЙ СТАРТ – 
Низька продуктивність кущення

Контроль

Контроль

Контроль

Зріджені посіви

Різкі коливання температури (день-ніч)
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ВДАЛИЙ ФІНІШ
Гуміфілд в.г. – водорозчинний препарат, 
що містить солі гумінових кислот, фульвових 
кислот, амінокислоти та мікроелементи. 
Обприскування 50-100 г/га
Солі фульвових кислот  80 г/кг
Солі гумінових кислот  750 г/кг
 в т.ч.: амінокислоти  100-120 г/кг
 калій (К2О)  100-120 г/кг
 мікроелементи  21 г/кг
 рН   9-10,5 

Гуміфілд ВР-18 – рідка форма звичайного 
Гуміфілду,  рекомендований у регіонах  з ви-
сокою жорсткістю води. 
Обприскування 0,2-0,4 л/га
Солі фульвових кислот  20 г/л
Солі гумінових кислот  180 г/л
в т.ч.: амінокислоти  25 г/л
 калій (К2О)  30 г/л
 мікроелементи  5 г/л
 рН   10-11

Гуміфілд Форте макс в.с. – водорозчинний 
препарат, що містить солі гумінових кислот, 
стартову дозу органічного азоту, амінокисло-
ти та мікроелементи.
Обприскування 0,2-0,4 л/га
N (органічний)   50 г/л
Солі гумінових кислот  200 г/л
в т.ч.: амінокислоти  30 г/л
 калій (К2О)  30 г/л
 мікроелементи  5 г/л
 рН   9-10,5

Гуміфілд Форте фульвік в.с. – містить солі 
гумінових, фульвових кислот, амінокислоти 
та мікроелементи.
Солі фульвових кислот  60 г/л
Солі гумінових кислот  135 г/л
в т.ч.: амінокислоти  20 г/л
 калій (К2О)  20 г/л
 мікроелементи  5 г/л
 рН   10-11

Представник в Україні:

 ТОВ ”Агротехносоюз”

02090, м.Київ, вул. Вол. Сосюри 6, оф. 301. 
тел.: (044) 501-31-15, (050) 445-85-53, 

(050) 448-61-88, (097) 835-68-23
www.agrotechnosouz.com.ua
agrotechnosoyuz@gmail.com

Сумська область, Глухівський район

Гуміфілд в.г., 100 г/га, (обприскування)

Гуміфілд Форте фульвік в.с., 0,4 л/га 
(обприскування

Гуміфілд Форте макс в.с., 0,4 л/га 
(обприскування)

Київська область, Васильківський район

Київська область, Васильківський район
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ЯРІ КУЛЬТУРИ 
ВІД «ЗААТБАУ УКРАЇНА»

Австрійська селекційно-насінницька компанія ЗААТБАУ на українському 
перенасиченому ринку перш за все виділяється тим, що може запропону-
вати аграріям найбільший асортимент високоякісного та високопродук-
тивного насіння польових культур, таких як: кукурудза, соя, соняшник, 
горох, яра пшениця, озимий ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь та інші. 

Звичайно, аграріїв зараз у першу чергу цікавить 
вибір насіння ярих культур. Тому в цій статті більш 
детально розповімо про асортимент сортів та гібри-
дів саме ярих культур селекції ЗААТБАУ. 

Гібриди кукурудзи. В асортименті гібридів куку-
рудзи ЗААТБАУ понад 20 гібридів. Умовно їх можна 
розділити на три групи: 

Перша - ФАО 200 – 240. До цієї групи входять такі 
гібриди, як, наприклад, Едуардо. Гібриди цієї групи 
найбільше підходять для північної частини України 
(Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська та Сумська обл.) і характеризуються 
передовсім холодостійкістю, швидким достиганням, 
відмінною вологовіддачею зерна при достиганні та 
гарною врожайністю. 

Друга - ФАО 250 – 290. До цієї групи входять такі 
відомі гібриди, як Данубіо, Грімальді, Анжело, 
Роберто, Кладіо, Окато та СЛ Багато. Зазначені 
гібриди підходять для більшості регіонів України і є 
одними з найкращими за врожайністю та вологовід-
дачею у своїй групі стиглості. Для господарств, які 
вирощують кукурудзу на силос, найкраще підійдуть 

гібриди кукурудзи Агральп 200 та Агральп 260. 
Третя – ФАО 300 – 370. До тієї групи входять такі 

потужні гібриди, як Пеларко, Гінко, Маттео, Аман-
до, Торрано. Гібриди цієї групи підходять для умов 
лісостепової та степової агрокліматичних зон, інтен-
сивного типу, характеризуються відмінним потен-
ціалом врожайності та відмінною вологовіддачею 
зерна при дозріванні. 

Гібриди соняшнику. В асортименті компанії 
ЗААТБАУ на даний час є 5 гібридів соняшнику 
(ПРО11СУ, Пан 901, Дрейк, КС 108 та Ірімі) з пе-
ріодом вегетації 100 – 120 днів, гарною стійкістю 
до хвороб та врожайністю. Причому, є гібриди стій-
кі до сульфонілсечовин, а також гібриди стійкі до 
імідазолінів. 

Сорти сої. Компанія ЗААТБАУ добре відома укра-
їнським аграріям своїми сортами сої. На даний час 
зареєстровано і пропонується до продажу 7 сортів 
сої (Абеліна, Мерлін, Ліссабон, Кордоба, Кардиф, 
Кент та Падуа) з періодом вегетації від 100 до 125 
днів, гарною стійкістю до осипання та відмінною 
врожайністю і вмістом білку в зерні. 
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ТОВ “Заатбау Україна”
02132, Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-ж, оф. 24
тел. +38 (044) 227 85 80, тел./факс: +38 (044) 227 89 80
www.saatbau.com

Регіональні представники ТОВ ”Заатбау Україна” 

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

Балицький Ярослав Західна Україна (067) 404 60 49

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

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

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

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

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

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

Сорти гороху. Щодо гороху, українським аграрі-
ям пропонується два високоврожайних сорти (Ста-
біл та Кензо) жовто-зернистого гороху. Зазначені 
сорти вирізняються високим потенціалом врожайно-
сті, стійкістю до осипання, посухи та вилягання. На 
сьогодні це одні з найкращих сортів з представле-
них на ринку. 

Сорт ярої пшениці. Вже декілька років підряд 
сорт Гренні на виробничих посівах в умовах Цен-
тральної та Західної України стабільно демонструє 
врожай зерна на рівні 70 – 80 ц/га. (максимальна 
врожайність зерна зафіксована на рівні 92,4 ц/га). 
Отже, основною його характеристикою є досить 
високий потенціал врожайності та відмінна якість 
зерна.

Щороку «Заатбау Україна» закладає близько 250 
– 300 демонстраційних посівів асортименту сортів 
та гібридів кукурудзи, сої, пшениці, гороху, ячменю, 
соняшнику по всій території України. На базі цих 
демонстрацій проводяться Дні поля, на яких аграрії 
мають можливість на власні очі побачити асорти-
мент та оцінити рівень селекції ЗААТБАУ. Так, тіль-
ки в минулому році було проведено 120 Днів поля з 
усіх культур, які відвідали біля 9 000 керівників і спе-
ціалістів аграрних підприємств. Демонстраційні по-
сіви завжди закладаються спільно із конкурентними 
продуктами, що дає можливість аграріям порівняти 
рівень селекції ЗААТБАУ з іншими компаніями та 
зробити для себе певні конкретні висновки.

Не дивлячись на свою невелику чисельність, 
команда регіональних представників «Заатбау 
Україна» є досить мобільною та оперативною. За 
вимогою та при потребі фахівець компанії виїжджає 
до клієнта не пізніше ніж на другий день після його 
виклику для надання додаткових консультацій.

Найбільший асортимент
польових культур в Україні! 

Висока врожайність, європейська якість!

кукурудза Окато (Okato), FAO 240

кукурудза Кладіо (Cladio), FAO 250

кукурудза Роберто (Roberto), FAO 250

кукурудза Данубіо (Danubio), FAO 260

кукурудза Грімальді (Grimaldie), FAO 260

кукурудза Агральп 260 (Agralp 260), FAO 260

кукурудза Затіво (Sativo), FAO 260

кукурудза Анжело (Angelo), FAO 270

кукурудза СЛ Багато (SL Bahato), FAO 270

кукурудза Агральп 200 (Agralp 200), FAO 280

кукурудза Вінсенто (Vincento), FAO 290

кукурудза Гінко (Ginko), FAO 320

кукурудза Пеларко (Pelarco), FAO 320

кукурудза Маттео (Matteo), FAO 320

кукурудза Амандо (Amando), FAO 340

кукурудза Доброто (Dobroto), FAO 360

кукурудза Торрано (Torrano), FAO 370

кукурудза Грандіо (Grandio), FAO 420

соя Мерлін (Merlin)

соя Абеліна (Abelina)

соя Ліссабон (Lissabon)

соя Кордоба (Cordoba)

соя Кардіфф (Cardiff)

соя Кент (Kent)

соя Падуа (Padua)

соя СГСР Пікор (SG SR Picor)

соя СГ Айдер (SG Eider)

горох Стабіл (Stabil)

горох Кенцо (Kenzzo)

пшениця яра м`яка Гренні (Granny)

пшениця яра тверда Дуромакс (Duromax)

ріпак ярий Грифін (Griffin)

ячмінь ярий Вільма (Wilma)

гарбуз олійний Беппо (Beppo)

соняшник Дрейк (Drake)

соняшник Ірімі (Irimi)

соняшник Пан 901 (PAN 901)

соняшник ПРО 111 СУ (PRO 111 SU)

соняшник КС 108 (QC 108)

ріпак озимий Труді (Trudie)

ріпак озимий Гіколор (Hycolor)

ріпак озимий Гібрисьорф (Hybrisurf)

ріпак озимий Венді (Wendie)

ріпак озимий Рекорді (Recordie)

ріпак озимий Мемфіс (Memphis)

ріпак озимий Оттава (Ottawa)

ріпак озимий Тампа (Tampa)

ріпак озимий Торонто (Toronto)

ріпак озимий Хенрі (Henry)

пшениця озима Лупус (Lupus)

пшениця озима Фабіус (Fabius)

пшениця озима Фіделіус (Fidelius)

пшениця озима Тацітус (Tacitus)

пшениця озима Лукуллус (Lucullus)

пшениця озима Паннонікус (Pannonikus)

ячмінь озимий Марісса (Marissa)

ячмінь озимий Хайді (Heidi)

ячмінь озимий Ханнелоре (Hannelore)
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ВРОЖАЙ 2016 РОКУ
ФЕРМЕРЕ, ДОПОМОЖИ ОЗИМИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото 2

Фото 1
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ДОСВІД ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВІД ТОВ «ВІКТОРІЯ 92»

Межі пізнання аграрної галузі будь-якого регіону Укра-
їни здаються нескінченими, бо кожне підприємство, має 
свій унікальний шлях та заслуговує особливої уваги, 
оскільки з досвідів всіх господарств  і складається вели-
кий механізм сільськогосподарського комплексу. Цього 
разу одним з гостей нашого видання стало підприємство 
«Вікторія 92», що у Козівському районі Тернопільської 
області. Це господарство має цікаву історію розвитку. 
Засноване було у 1992 році, і починало обробіток землі на 
площі 50 га. Йшли роки, зростав земельний банк «Вікторії 
92», збирались врожаї, але для потужного розвитку не 
вистачало одного – передових інноваційних технологій. 
Активне їх впровадження господарство  розпочало після 
2007 року. Детально про діяльність підприємства говорю 
з головним агрономом ТОВ «Вікторія 92» Олегом Дмитри-
шиним.

– Пане Олеже, розкажіть, будь 
ласка, про початок Вашої роботи 
на підприємстві.

– Я прийшов сюди працювати 
у 2007 р. Спочатку головним 
напрямком моєї діяльності був 
економічний, але через декілька 
років я почав активно займа-
тись рослинництвом, зайнявши 
згодом посаду головного агро-
нома. Я до сьогодні продовжую 
постійно поповнювати знання, 
розвивати свій професіоналізм, 
спілкуючись з колегами, спеціа-
лістами наших компаній-партне-
рів, відвідуючи численні семіна-
ри, практикуми, конференції. Ну, 
а головний і найцікавіший процес 
навчання відбувається, звісно, 
на полі. В доповненні з веденням 
економіки нашого господарства 
виходить досить ефективно.

Коли я тільки почав свою 
роботу на ТОВ «Вікторія 92», 
господарство не мало розвинутої 
матеріальної бази та високого 
технологічного рівня, переважно 
використовувались генеричні 
засоби захисту рослин, не виста-
чало передової техніки. Багато 
аспектів потребувало клопіткого 
доопрацювання. Але, як кажуть, 
очі бояться, а руки роблять. Ми 
прагнули вивести підприємство 
на більший рівень рентабельно-
сті, тому почали впроваджувати 
високоефективні технології з 
використанням оригінальних за-
собів захисту рослин та якісного 
насіння. На сьогодні можу сказа-
ти, що в плідній спільній роботі 
з нашим директором Петром 
Івановичем Пеляком нам це вда-
лося зробити досить вдало. 

– Тож, висвітліть результати, 
яких Ви досягли на сьогодні. 

– Наразі ми маємо в обробітку 
1600 га землі.  Технічний парк 
вже зібрали непоганий, маємо 
агрегати передових світових 
компаній: John Deere, Horsch, 
Lemken, Kverneland, Berthoud. Раз 
на декілька років робимо аналіз 
ґрунтів, застосовуємо сучасні 
системи живлення, підтримуючи 
баланс всіх необхідних поживних 
речовин. Ґрунти здебільшого 
нейтральні, місцями слабокислі.  
В структурі посівних площ сіємо 
пшеницю, ячмінь, кукурудзу, рі-
пак, минулого року вперше сіяли 
сою.  Цього року новою культу-
рою для нас стане соняшник.

– Якому гібриду кукурудзи ви 
надаєте перевагу та, який гібрид  
соняшнику плануєте висівати?

– Минулого року сіяли кукуру-
дзу, гібрид НК Кобальт компанії 
«Сингента». Він нас приємно 
здивував: висока стійкість до по-
сухи, хвороб і вилягання, хороша 
врожайність, не дивлячись на 
складний посушливий рік – 128 
ц/га при вологості 24%. Цей гі-
брид показав найкращий резуль-
тат серед усіх гібридів, які були у 
нас в полях, цього року плануємо 
його сіяти знов. 

Щодо соняшнику, обрали 
гібрид НК Неома – я чув про 
нього, що він демонструє високу 
стійкість до розповсюджених 
хвороб і вирізняється великим 
потенціалом врожайності. Сіяти-
мемо цей гібрид на ділянці, яка 
вже давно не оброблялась, тож, 
потрібно привести її до ладу, ви-
вести бур’яни – оброблятимемо 
гербіцидом Каптора®. Взагалі-то 
я проаналізував багато інфор-
мації щодо гібридів соняшнику 
різних брендів, і вивчаючи фору-
ми, спілкуючись зі спеціалістами 
та досвідченими агрономами, 
зрозумів, що гібриди Syngenta 
вважають найкращими.

– А як би Ви зараз охаракте-
ризували стан озимих?

– Опадів було мало, сильно не 
вистачає вологи в ґрунті. Ріпак, 
наприклад, в зиму входив у фазі 
4-6 листків. Наразі дивився пло-
щі – він більш-менш нормально 
виглядає, але на дуже високі вро-
жаї ми не розраховуємо. З пше-
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ницею ситуація набагато краща, 
її стан нас цілком задовольняє. 
Сподіваємось на дощі, синоптики 
в цьому плані обнадіюють.

– Які системи захисту для ози-
мих плануєте використовувати?

– Минулого року по пшениці 
обробку Т1 робили препаратом 
Тілт Турбо – дуже задоволені 
якістю. І це ми поєднували із 
внесенням ретарданту Моддус, 
який добре покращує розвиток 
кореневої системи. На друге вне-
сення використовували Амістар 
Екстра. В цьому році плануємо 
на перші внесення використову-
вати ті ж самі продукти. На ріпак 
навесні точно будемо вносити 
Галеру Супер, цей продукт себе 
повністю виправдовує. 

– А коли і як Ви змінили підхід 
до використання засобів захисту 
рослин?

– Тривалий час ми використо-
вували здебільшого генеричні 
препарати, але зрозуміло, що з 
ними ми не могли досягти тих 
врожаїв, яких бажали. У 2013 році 
ми познайомились з продуктами 
компанії «Сингента». Тоді ми 
використовували тільки гербіцид 
Пріма цього виробника, але не 
вистачало ще знань, рішучості, 
щоб кардинально змінювати си-
стему захисту. Представник ком-
панії на Тернопільщині – Василь 
Хавро представив компанію, оз-
найомив з її продуктами та надав 
багато корисних порад, оскільки 
він сам є досвідченим агрономом. 

На даний момент ми карди-
нально змінили підхід до підбору 
засобів захисту рослин в сторону 
оригінальних продуктів. Відзначу 

гербіциди Ланцелот, Примекстра 
Голд – дуже задоволені їх резуль-
татами на кукурудзі. По ячменю 
та пшениці постійно використо-
вуємо Дербі. Щодо фунгіцидів – 
подобається Амістар Екстра, вно-
сили його і на зернові, і на ріпак, 
інсектицид – Нурел Д. В цьому 
році будемо використовувати но-
вий фунгіцид на ячмінь Бонтіма, 
з інсектицидів плануємо Енжіо. 

– Пане Олеже, наостанок 
поділіться, будь ласка, плана-
ми на майбутнє по розвитку 
ТОВ «Вікторія 92».

– Бажаємо збільшити земель-
ний банк господарства, сподіва-
ємося, що це нам вдасться. Тоді 
можна буде вдосконалити сіво-
зміну. Як наслідок, постане пи-
тання за розширенням технічного 
парку та поповненням колективу 
новими спеціалістами – наразі у 
нас працює 30 чоловік. Ми готові 

до всіх цих кроків розвитку. Дру-
гий глобальний аспект, до якого 
ми прагнемо прийти – започатку-
вання напрямку тваринництва на 
підприємстві, зокрема молочного 
ВРХ. Це дуже серйозно і досить 
дорого, якщо орієнтуватись на 
продуктивні породи та сучасне 
обладнання, але воно того кош-
тує, адже і для рослинництва це 
буде великим стрибком у розвит-
ку, бо важливість органіки для 
ґрунту ніхто не відміняв. Але для 
цього так само потрібно збіль-
шувати земельний банк, тобто, 
виходить, що одне чіпляє інше. 
Однак ми бачимо, що прагнення 
зростати та активна діяльність у 
напрямку високоефективних тех-
нологій творить чудеса, ТОВ «Ві-
кторія 92» суттєво розвинулось 
за останні декілька років, тому 
ми віримо, що наші найбільш ви-
сокі досягнення ще попереду!

Тетяна Бєлінська
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УСПІШНИЙ САД – ЦЕ ТРАДИЦІЙНИЙ САД,
– ПЕРЕКОНАНІ САДІВНИКИ ФГ «ПАТІ», ЩО У БЕРЕГІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАКАРПАТТЯ

В останні роки на Закарпатті – найвіддаленішому від центру регіоні України, що харак-
теризується унікальним кліматом і ґрунтами – вельми активно розвивається садівниц-
тво. Незважаючи на труднощі економіки, на відсутність державної підтримки, садівники 
і виноградарі краю беруться за розробку складних гірських ґрунтів, облагороджують 
насадженнями фруктових дерев кожен гектар, навіть сотку вільних земель.

Багато фермерів садять тут сади за сучасними 
інтенсивними технологіями, щоб якомога швидше от-
римати врожай. Але є й інші альтернативні рішення. А 
саме – посадка резистентних садів, стійких до хвороб 
і шкідників. Їх втіленню в життя сприяє компанія-пло-
дорозсадник ДП «Голланд Плант Україна». Отже, 
розповімо про те, як почати бізнес у садівництві та як 
його розвивати.

Фермерське господарство «Паті» розташоване 
у селі Дийда Берегівського району, недалеко від 
українсько-угорського кордону. Ще до закінчення но-
ворічних свят у саду почалися роботи – проводиться 
зимова обрізка дерев. Тут близько 20 га садів: 11 га 
яблуневих дерев, 5 га слив, решту становлять посад-
ки вишні, черешні, персика та абрикоса. Є 70 дерев 
груші. Сад продуманий так, щоб, починаючи з травня 
і закінчуючи листопадом, у ньому весь час дозрівали 
ті чи інші плоди. Це, підкреслює один із засновників 
фермерського господарства Іштван Бенці, дозволяє 
рівномірно розподілити навантаження на працівників 
і планомірно працювати з торговими мережами щодо 
реалізації продукції.

Яблуневий сад у господарстві «Паті» закладений 
саджанцями резистентних сортів, тобто стійких до 
парші та інших хвороб.

Сад господарства «Паті» досить молодий. Його 
почали закладати 2012 року, а закінчили 2014-го. 
Перший, поки невеликий урожай, зібрали восени 

минулого року. Іштван Бенці каже, що коли купували 
саджанці резистентних сортів, самих яблук не кушту-
вали, проте ризикнули і отримали більш ніж очікува-
ний результат. «Ми не помилилися, тому що це дійсно 
дуже хороші сорти. Плоди великі, соковиті та смачні. 
Я впевнений, що споживачі їх оцінять», – каже Іштван 
Бенці.

Прикладом для берегівських садівників Іштвана 
Бенці та Олександра Жолта послужило одне з гос-
подарств по іншу сторону кордону. В Угорщині садів-
ництво дійсно дуже високорозвинене. Вирішили, за 
словами Іштвана Бенці, створити такі ж сади і у себе. 
Саджанці придбали у компанії ДП «Голланд Плант 
Україна», запросили на роботу агронома з європей-
ською освітою і заклали сад. «Уже минулого року в 
нас був непоганий урожай. Але дерева ще ростуть, і 
десь через два роки, 2017-го, ми очікуємо отримати 
80% врожаю», – розповідає Іштван Бенці.

У господарстві «Паті» заклали 20% червоних сортів 
яблук, 80% – жовтих. Акцент зроблений на жовтих 
яблуках, тому що саме їх рекомендують для дитячого 
харчування. У тому, що ці сорти дійсно є резистентни-
ми, тут ще раз переконалися після того, як побачили, 
що сусіди, які посадили звичайні сорти яблук, обро-
бляли їх від парші більше 15 разів за сезон. У той же 
час, в господарстві «Паті» провели всього лише п’ять 
планових обробок.

Зі збутом першого врожаю проблем не виникло, 
яблука реалізували дуже швидко. Як розповідає 
Іштван Бенці, люди зараз вибирають тільки найкраще, 
орієнтуючись на екологічно чисту продукцію, виро-
щену без хімікатів. Необхідно відзначити, що садівни-
цтвом у господарстві «Паті» займаються за традицій-
ними технологіями. Фермери свідомо відмовилися від 
закладання саду за інтенсивними технологіями, хоча 
більш-менш повноцінний урожай у такому випадку 
отримали б уже на другий-третій рік після посадки. 
Іштван Бенці пояснює: «Я згоден, інтенсивний сад 
дає урожай вже на 2-3 році, а у нас повноцінний уро-
жай буде тільки через 5 років. Але інтенсивний сад 
вимагає багато витрат при посадці. Його закладають 
на підщепі М9, технологічний підхід зовсім інший. Фак-
тично, його вартість в 3-4 рази вище, ніж витрати на 
звичайний сад. До цього потрібно додати, що і окуп-
ність інвестицій настає швидше, а також урожайність 
вища. Зваживши всі обставини, для себе ми обрали 
технологію закладання традиційного саду на підщепі 
ММ106».

Друга вагома перевага, про яку вже говорилося 
вище, – це резистентні сорти, садівники економлять 
на хімічних обробках вельми відчутні кошти.

Ще одна перевага традиційного саду полягає у тому, 
що такий сад не потребує шпалери. Дерева заввиш-
ки 3-3,5 метри відчувають себе чудово при посадці 5 
метрів у міжряддях. Власне, чи не єдиний недолік зви-
чайного саду в тому, що урожай доведеться збирати 
за допомогою драбини. Для збирання у подібних садах 
існують спеціальні машини з платформами, у перспек-

САДІВНИЦТВО
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тиві садівники планують придбати таку техніку в своє 
господарство. Але поки, каже Іштван Бенці, це для них 
додаткові витрати, до яких фермери ще не готові.

Практичні рекомендації щодо посадки саду від 
головного агронома фермерського господарства 
«Паті» Шандора Мелчака:

«Перш ніж почати готувати посадку саду, необхідно 
проаналізувати стан ґрунтових вод, наскільки близь-
ко вони до поверхні. У нашому випадку вода була 
близько, тому довелося провести іригаційні роботи. 
Далі ґрунт на обраній для саду ділянці потрібно обро-
бляти як мінімум за півроку до посадки. Якщо посадка 
планується на осінь, то всі заходи з обробітку ґрунту 
потрібно починати навесні.

Розмітку для майбутнього саду ми проводили вруч-
ну, за допомогою спеціального пристосування. Ями 
для саджанців повинні бути досить великими, діаме-
тром приблизно 60 см і такої ж глибини. В яму необ-
хідно попередньо покласти перегній і речовину-дезін-
фектор, яка знешкоджує шкідників. Якщо використо-
вувати мінеральні добрива, то їх краще розсипати вже 
біля молодого деревця. Але краще використовувати 
перегній як природне добриво, адже в ньому на поря-
док більше корисних речовин. Тим більше, що хімічні 
мінеральні добрива коштують досить дорого. Влітку 
слід проводити зелену обрізку. Обприскувати сад від 
шкідників необхідно, але робити це треба після того, 
як ви переконаєтеся у доцільності даної операції. Бе-
регівські садівники використовують пастки для комах, 
щоб визначити рівень загрози. Планові обробки ре-
зистентного саду зведені до мінімуму».

Сейчі Саболч, менеджер з продажу ДП «Гол-
ланд Плант Україна»: 

«У 2012 році молоді фермери Іштван Бенці і Олек-
сандр Жолт, не маючи досвіду, але маючи величезне 
бажання займатися садівництвом, звернулися у ком-
панію «Голланд Плант Україна», щоб придбати сад-
жанці. Ми запропонували їм найкраще з асортименту 
нашого розсадника – імунні резистентні сорти, які, 
крім багатьох переваг, найбільш підходять для садів-
ників-початківців, адже з таким садом проблем, пов’я-
заних із захистом дерев від шкідників і хвороб, буде 
набагато менше, а вирощування безпечніше. Фахівці 
нашої компанії консультували садівників із усіх питань, 
що стосуються сортів, і в результаті фермери зупини-
лися на клубних резистентних сортах яблук програми 
«Натуральне Яблуко®» – Луна®, Сіріус®, Оріон®, Ред 
Топаз® і Розела®. І сьогодні про садівниче господар-
ство «Паті» вже можна говорити як про успішне, яке 
хоче розвиватися далі, поступово розширюючи свій 
асортимент і нарощуючи кількість дерев. Ми плануємо 
співпрацювати з ними і надалі.

Підкреслю найголовніше: отримавши перший 
пристойний урожай, господарство успішно його 
реалізувало, фермери на ділі переконалися в тому, 
що яблука можна вирощувати з мінімальним за-
стосуванням засобів хімічного захисту. Адже така 
продукція користується великим попитом, оскільки 
яблука сортів програми «Натуральне Яблоко®» не 
тільки безпечніші та здоровіші, а й мають високу 
товарність, гарну лежкість і відмінні внутрішні харак-
теристики, включаючи смак, аромат, високий рівень 
Брікс».
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«МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК» – ЗАВОД, З 
ЯКОГО МХП ВЗЯВ КУРС НА РОЗВИТОК

Про українського агропромислового гі-
ганта ПАТ «Миронівський хлібопродукт» не 
знає хіба що лінивий. Компанія об›єднує в 
собі близько 30 підприємств по всій терито-
рії України, і є найбільшою в країні компані-
єю з виробництва м’яса птиці та продукції 
м’ясопереробки, потужним виробником зер-
нових та олійних культур. МХП – вертикаль-
но інтегрований холдинг, який повністю кон-
тролює весь процес виробництва курятини. 
Земельний банк налічує 360 000 га. Врожаї, 
які збирають рослинницькі підприємства 
МХП, мають одні з найвищих показників 
урожайності основних зернових культур. На 
експорт йде озимий ріпак і пшениця, осно-
вну частину збіжжя зернових компанія вико-
ристовує для власних потреб – виробництва 
комбікорму для птиці. 

Наразі курей годують чотири комбікормові заводи 
МХП: ПАТ «Миронівський завод із виробництва круп 
і комбікормів», ТОВ «Таврійський комбікормовий 
завод», ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ 
«Вінницька птахофабрика» філія «Внутрішньогоспо-
дарський комплекс з виробництва кормів». Також у 
структуру МХП входять 11 самостійних елеваторів, 
розміщених по всій країні. Загальна ємність зберіган-
ня в сумі складає понад 1,6 млн. м3, враховуючи по-
тужності зберігання комбікормових комплексів.

ПАТ «Миронівський завод з виробництва круп і 
комбікормів» – перший серед інших комплексів із ви-
робництва комбікормів. З нього почали формуватися 
технології, культура виробництва, і саме звідси почали 
поширюватися ідеї на інші підприємства. 

Історія заводу починається у далекому 1903 році, 
коли збудували завод із виготовлення круп. Продукцію 
підприємства споживали від Ужгорода до Камчатки. 
Тільки вдумайтеся, на початку двадцятого століття 
технічне оснащення заводу дозволяло переробляти 240 
тонн ячменю і 120 тонн вівса за добу. Крупи вантажили 
у мішки і звозили на інший майданчик за чотири кіло-
метри, де нині й розташоване потужне підприємство. 

Саме на місці цього майданчика у 1979 році й 
побудували «Миронівський ЗВКК». Типовий на той 
час завод виробляв 500 тонн комбікорму на добу. У 
такому режимі робота йшла до 1998 року, коли на 
базі підприємства створили компанію «Миронівський 
хлібопродукт». Саме з цього підприємства почав свою 
історію великий агрохолдинг. 

Основні культури, з якими нині працює завод – ку-
курудза, соняшник, пшениця. У невеликих обсягах 
переробляють ячмінь, овес. 

Сергій Іванович Чепелюк, головний інженер ПАТ 
”Миронівський ЗВКК”:

«Переоснащення комбікормового заводу розпоча-
ли у 2001-му: поставили лінію мікродозування, замі-
нили змішувач та лінію гранулювання, а також уста-
новили лінію з виробництва повножирової сої. Устат-
кування обрали швейцарської фірми «BUHLER», яке 
працює й донині. Потужність виробництва комбікормів 
складала 30 тонн/годину. Другу лінію із виробництва 
комбікорму ввели в експлуатацію в 2004-му році, на 
базі цеху попередніх сумішей поставили устаткування 
датської фірми ”Sprout-Matador” з потужністю вироб-
ництва 30 тонн/годину. З 2000 року на елеваторі замі-
нили малопотужну зерносушарку на німецьку, фірми 
«SCHMIDT-SEEGER» і, відповідно, – сепаратор, для 
того, аби готувати кукурудзу до сушіння. Обладнання 
висушує 15 тонн зернових на годину, з 35% вологості 
до 14%. Через рік поставили ще одну зерносушарку 
з потужністю 20 тонн/годину – зняття вологості з 35% 
до 14%».

Нововведення підвищило потужність виробництва. 
Для порівняння, у 1996-1997 роках завод виробляв 
1500 тонн комбікорму на місяць, сьогодні ж – 1300 
тонн у день. Звичайно, з новим устаткуванням та від-
повідною рецептурою якість комбікорму – на високому 
рівні. І на цьому керівництво не ставить крапку, цього 
року планують ввести ще одну лінію із виробництва 
комбікормів для батьківського стада птиці. 

«Ще одну реконструкцію комбікормового заводу 
провели у 2008, – продовжує головний інженер. – Ста-
ре обладнання – лінії дозування, транспортні механіз-
ми, відділення подрібнення – замінили на нове. Так, ві-
сім дробарок із потужністю моторів по дев'яносто кіло-
ват замінили на одну з потужністю 315 кВт. Відповідно, 
це зменшило витрати на виготовлення комбікормів». 

Майже 100% усього виготовленого комбікорму йде 
на потреби птахофабрик МХП.

У 2004 році побудували і ввели в експлуатацію 
оліє-пресовий цех. 

Оліє-пресовий завод має дві лінії з сумарною продук-
тивністю переробки насіння соняшнику 1050 тонн/добу. 

Виробляє цех олію на експорт і макуху на потреби 
комбікормового виробництва. Потужності для збері-
гання олії складають 6000 м3. Відходи виробництва, 
гранульоване лушпиння відправляють на експорт, 
негранульоване йде на потреби власної котельні. Ще 
частину лушпиння використовують на птахофабриках 
як підстилку птиці. 

ТЕХНІКА
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Для забезпечення максимальної загрузки вироб-
ництва на підприємстві побудовані елеватор зернових 
культур ємкістю 120 000 м3, елеватор олійних культур 
ємкістю 128 000 м3 та використовується технологія 
зберігання зернових у рукавах. Технологія багатьом 
вже знайома і розвинена.

ЛУШПИННЯ ДЕШЕВШЕ ЗА ГАЗ
На ПАТ «Миронівський завод із виробництва круп 

та комбікормів» дві зерносушарки оліє-пресового 

заводу та елеватора олійних культур працюють на лу-
шпинні соняшнику. 

”Ми використовуємо природний газ лише в період 
сушіння врожаю, коли потрібно просушити великі 
об'єми сировини. Решту часу працюємо на лушпинні 
соняшнику, а використовуємо газ для виробництва 
пари лише вісім діб на рік» – пояснює головний 
інженер заводу. Котельня, яка працює на соняшни-
ковому лушпинні, спалює за добу близько 30 тонн 
лушпиння та виробляє 250 тонн пари. Відходи з 
котельні – золу – також реалізують як добриво. В 
планах – звести до мінімуму використання природ-
ного газу. 

ПРО ЯКІСТЬ 
МЗВКК проводить контроль якості сировини та 

готової продукції на всіх ланках, починаючи від при-
ймання, подальшого зберігання, виробництва та від-
вантаження готової продукції. 

На підприємстві впроваджена система управління 
якістю і безпечністю харчових продуктів на відпо-
відність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001 
та ISO 22000. Для можливості відвантаження олії 
соняшникової на експорт у 2010 році міжнародною 
компанією SGS була проведена сертифікація системи. 
Щорічно міжнародною компанією проводяться аудити, 
які підтверджують відповідність підприємства вимогам 
системи.

Людмила Микитюк
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ГОЛОВНІ АГРАРНІ ВИСТАВКИ КРАЇНИ «ЗЕРНОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ», «AGRO ANIMAL SHOW» ТА «ФРУКТИ. 
ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА» УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ РОБОТУ

Найбільші міжнародні  агропромислові виставки України: інноваційних рішень у зерновому гос-
подарстві «Зернові технології», ефективного тваринництва та птахівництва «Agro Animal Show» і  
успішного овочівництва, промислового садівництва і виноградарства «Фрукти. Овочі. Логістика» 
відбулись 10-12 лютого 2016 року  у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». 

Учасниками виставок стали близько 500 компаній, серед 
яких 125 зарубіжних із 18 країн світу: Австрії, Великобританії, 
Данії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, 
Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, Угорщини, 
Фінляндії, Франції. П’ять країн-лідерів сільськогосподарської 
галузі були представлені національними експозиціями (Німеч-
чина, Франція, Нідерланди, Данія, Великобританія). Загальна 
експозиційна  площа – 21 000 кв. м. Виставки відвідали май-
же 17 000 представників аграрного сектору.

Підтримку в організації та підготовці  виставок надали відомі 
вітчизняні і зарубіжні  установи, компанії та організації, зокре-
ма Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Українська аграрна конфедерація, асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу», Німецька асоціація виробників сільсько-
господарської техніки VDMA, виставкова компанія з Німеччини 
IFWexpo Heidelberg GmbH, Французька агенція з міжнародного 
розвитку підприємств Business France, уряди Франції,  Німеччи-
ни, Данії, Чехії, Нідерландів та  Великої Британії.

Ділові заходи організовала компанія «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок».

На церемонії урочистого відкриття виставок були присутні 
високоповажні гості: заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України  з питань європейської інтеграції 
Владислава Рутицька,  голова правління компанії «Київський 
міжнародний контрактовий ярмарок» Володимир Іванов, 
надзвичайний і повноважний Посол Королівства Нідерланди 
в Україні Кейс Ян Рене Кломпенхаувер, надзвичайний i по-
вноважний Посол Королівства Данія в Україні Крістіан Донс 
Крістенсен, торгівельний радник, директор Business France 
в Україні Алексі Струве,  радник з  питань економіки посоль-
ства ФРН в Україні Ірина Кернер, перший секретар з питань 
енергетики та комерції  посольства  Великої Британії в Україні 
Кріна Лавері.

Під час офіційного відкриття голова правління компанії 
«Київський міжнародний контрактовий ярмарок» Володи-
мир  Іванов привітав учасників та гостей з початком роботи 
експозиції, наголосивши на тому, що виставки організовані 
з  метою надання допомоги сільськогосподарським підприєм-
ствам України у впровадженні досягнень світового технічного 
прогресу, передових технік і технологій при вирощуванні ху-
доби, птиці, вирощуванні зернових культур, овочів і фруктів.

У свою чергу, заступник Міністра аграрної політики та про-
довольства України Владислава Рутицька додала: «Прове-
дення наших національних виставок, присвячених сільському 
господарству, є дуже великим кроком в розвитку аграрного 
сектору.  По-перше, такі виставки дають можливість якісно 
налагодити співпрацю між аграріями і компаніями, по-друге 
– це платформа для заключення контрактів міжнародного 
рівня, які вже сьогодні будуть підписані. А також виставки 
«Агро Animal Show», «Зернові технології»  та «Фрукти. Овочі. 
Логістика» показують всім нам, яким у майбутньому буде наш 
аграрний сектор».

Сподівання на успішну роботу виставок, а також на плідну 
співпрацю України та міжнародної спільноти висловили й 
зарубіжні партнери.

Масштаби виставок, а також насиченість експозиції крас-
номовно свідчили про те, що вітчизняний аграрний сектор 
має неабиякий потенціал для подальшого розвитку. Кожен 
відвідувач мав можливість знайти для себе цікаву інформацію 
та налагодити нові контакти.

Так, фахівці зернового господарства  ознайомлювались 
із новою сільськогосподарською технікою та обладнанням, 
технологією для виробництва зернової продукції, устаткуван-
ням для зберігання і переробки зернових та олійних культур, 
виготовлення комбікормів, всього необхідного для елеваторів 
і хлібоприймальних пунктів тощо. Також до уваги відвідувачів 
були представлені насіннєвий матеріал, засоби захисту рос-
лин, лабораторне та ваговимірювальне обладнання.

Для усіх, хто займається тваринництвом  і птахівництвом, 
учасники експозиції запропонували широкий спектр кормів, 
ветеринарних препаратів, засобів діагностики, генетичного 
матеріалу, техніки та обладнання для утримання та годування 
тварин тощо.

Цікавими для представників плодоовочевої галузі АПК 
була нова колекція сортів і гібридів овочевих культур, посад-
ковий матеріал, а також спеціальна техніка, устаткування для 
крапельного зрошення, пакування, зберігання й транспорту-
вання продукції.

Протягом трьох  днів роботи виставок відбувалися числен-
ні семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи, спря-
мовані на те, щоб допомогти знайти оптимальні рішення для 
успішного господарювання. Своїм досвідом поділилися кращі 
вітчизняні та зарубіжні фахівці. 

Найбільшими діловими заходами виставок були: День 
Франції в Україні, присвячений  питанням насінництва 
та виробництва товарної кукурудзи і використання цієї 
культури як основи у виробництві високоефективних та 
якісних кормів для тваринництва; британсько-український 
агробізнес-форум: «Агробізнес майбутнього: інновації та 
підвищення ефективності»; VII голландсько-український 
агробізнес-форум: «Як досягти рентабельності картопляр-
ства в нинішніх економічних реаліях»; міжнародні семінари: 
«Інше молоко. Ефективна інвестиція в молочне козівництво»   
та  «Ефективність  виробництва  у молочному скотарстві»; 
круглий стіл «Ягідний ринок України. Секрети успіху»; семі-
нар-практикум «Як заробляти на вирощуванні овочів?»; VI-й 
науково-практичний семінар «Фактори відродження україн-
ського кролівництва»; міжнародна відео-Skype-конференція 
«Людина. Ґрунт. Трактор. Врожай»; семінар «Соя, сорго – 
підвищення ефективності сільського господарства України». 
Досить цікавим був і науково-практичний семінар «Техно-
логії вирощування сої з інокулянтами та біопрепаратами», 
організований ТОВ «Агрітема», компаніями «АDAMA» та 
«Prograin».

Також 12 лютого оголосили переможців всеукраїнського 
конкурсу  кращих брендів ресурсного забезпечення агро-
промислового комплексу  «Агробренд 2016». Безумовним 
лідером у номінації «Кращий виробник сільськогосподарської 
техніки» була визнана компанія «John Deere». Друге місце 
в цьому році розділили компанії «CLAAS» та «Мінський 
тракторний завод», на третій позиції – компанія «Case». 



«Bayer CropScience» стала кращим виробником агрохімічної 
продукції. «Syngenta»  посіла почесне друге місце. На тре-
тьому місці «BASF». Кращим виробником насіння сільсько-
господарських культур визнали компанію Pioneer, друге місце 
посіла Syngenta, на третьому щаблі – Monsanto. Лідером 
українського ринку в категорії ресурсного забезпечення АПК 
стала компанія «Ерідон», другий результат у «Техноторг», 
третій  – в «Амако Україна». Перемогу в номінації «Фінансова 
установа АПК» здобув «Райффайзен Банк Аваль», на друго-
му місці – «ПриватБанк», на третій позиції «Credit Agricole».

Отже, найбільші міжнародні виставки, що відбулись у 
Києві, об’єднали провідних  операторів ринку – виробників та 
дилерів галузі у форматі спеціалізованого заходу, створивши 
оптимальні умови для діалогу між керівниками, спеціалістами 
сільськогосподарських підприємств, представниками влади 
і виробниками обладнання, техніки, насіння тощо для обміну 
передовим досвідом і укладання нових контрактів.

Враження учасників:

Леонід Панасюк, менеджер  з продажу ТОВ «Захід-
Агро-Техніка»:

”На цій виставці ми представили такі європейські бренди 
техніки як RAUCH, MaterMacc, Stoll, Krone. Виставка прохо-
дить дуже активно, є багато нових клієнтів, сподіваємось, що 
буде багато продаж. Загалом все на високому рівні”.

Володимир Чеглатонев, комерційний директор компа-
нії «Оліс»:

”Наша компанія є постійним учасником даної виставки. В 
цьому році ми представили зерноочисний сепаратор, також 
лабораторне обладнання, оскільки ми є великим виробником 
даного устаткування. Враження від виставки позитивне. Є ба-
гато людей, які цікавляться нашою продукцією. Сподіваємось, 
що ця виставка буде корисною для українських замовників та 
споживачів”.

Олександр Семенович, заступник директора «Франк 
Лемекс»:

”Виставка відбувається на високому рівні. Є чимало від-
відувачів, що вселяє оптимізм і віру в те, що все буде добре 
і в нас, і в країні, що будемо працювати, розширюючи свою 
клієнтську базу. На даній виставці наша фірма представила 
свої найкращі пропозиції”. 

Віктор Кривулько, керівник з розвитку центрального 
регіону ТД «Соєвий вік»:

”Вже п’ятий рік поспіль на виставці ми представляємо 
свою продукцію – насіння сої. Даний захід проходить у кон-
структивному руслі, багато учасників та сільськогосподар-
ських виробників. Тут ми зустрічаємося зі своїми партнерами, 
а також знайомимося з новими потенційними клієнтами. Цей 
рік теж не став винятком”.

Леся Заморська
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Вміння опинитись у необхідний час в необхід-
ному місці є життєво необхідним для успішного 
бізнесу. І скільки б складностей не було наразі у 
вітчизняній аграрній галузі, треба бути вдячним за 
те, скільки попри них цікавих можливостей вона 
надає. Так, вже традиційно в лютому 2016 року 
була проведена серія конференцій, присвячених 
всім аспектам роботи з такими наразі стратегічно 
важливими для здорової економіки України куль-
турами як зернові та ріпак. Компаніями-організа-
торами в цьому році виступили: представництво 
NPZ-Lembke в Україні, ТОВ «Хорш Україна» та ТОВ 
«ЗААТЕН ЮНІОН». Захід мав назву «Свіжий вітер 
у вирощуванні зернових і ріпаку», і кожна з компа-
ній, маючи свої унікальні напрацювання в тому чи 
іншому напрямку, сказала своє нове переконливе 
слово згідно заданої тематики. А для гостей-аграрі-
їв ці нові знання одразу трансформувалися у живий 
план дій.

Тож, цьогоріч конференції були проведені в Оде-
сі, Дніпропетровську, селі Полковниче, що 

на Київщині, Вінниці і, нарешті, 5 лютого 
у Тернополі, куди і завітала редакція 
журналу «АгроЕліта». На захід з’їхались 
сільгоспвиробники та дистриб’ютори 
всього західного регіону, і попереду їх 
очікувала цікава, насичена програма.

Олаф Гауе, керівник представни-
цтва «NPZ-LEMBKE» в Україні:
«Актуальність тематики наших семі-

нарів знову себе підтверджує. В цьому році, 
не дивлячись на складні економічні та погодні 
умови, зібрали високий врожай ріпаку на Західній 
Україні, і цікавість до цієї культури тільки підігрі-

вається, а до пшениці як до головної годувальниці 
він був завжди. На сьогоднішньому заході ми бу-
демо представляти наші нові гібриди ріпаку NPZ-
Lembke. Ми продовжуємо супроводжувати наших 
партнерів на їх нелегкому аграрному шляху, дава-
ти рекомендації за агрономічними технологіями, 
правильним впровадженням нових гібридів – це 
дуже важливо».

У своєму виступі пан Олаф дав розширений ог-
ляд стану посівів озимого ріпаку у 2016 році. В дея-
ких регіонах України він не дуже втішний, особливо 
на сході та півдні. Але аграрії мусять знаходити 
найкращі рішення в тих умовах, які склалися, тим 
паче, що для цього є досконалі інструменти, зо-
крема, високопродуктивні гібриди від NPZ-Lembke. 
Цього року компанія представила 4 гібриди ози-
мого ріпаку нового покоління, а саме: Мерседес, 
Трумпф, Шрек та Гару. Всі вони мають ще більший 
потенціал врожайності, високу адаптованість до 
стресових погодних умов, високу стійкість до хво-
роб. Ці гібриди пройшли багато випробувань на 
демо-полях в Німеччині, Польщі та Україні і довели 
свої якісні показники на практиці. Зокрема, на на-
ших теренах їх врожайність у 2014-2015 році скла-
дала понад 50 ц/га: наприклад, з гібриду Трумф на 
ТОВ «Агрокультура Захід», що на Львівщині, зібра-
ли врожай 59,8 ц/га. Гібрид Шрек на демо-посіві в 
ТОВ «Ольга», що на Вінниччині, дав врожай 57,3 ц/
га. Але рекорд на заході України поставив гібрид 
Шерпа – на теренах філії «Перспектив» ПрАТ 
«Зернопродукт МХП» в Івано-Франківській облас-
ті – 68,5 ц/га. Він має вражаючу зимостійкість та 
посухостійкість, добре регенерує ранньою весною і, 
очевидно, дає дуже високі врожаї. 

ВИРОЩУВАННЯ 
ЗЕРНОВИХ ТА РІПАКУ – 
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ
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Віталій Дворник, директор ТОВ «ЗА-
АТЕН ЮНІОН», розповів про селекційну 
діяльність і випробування сортів і гібридів 
компанії. Слід відчути масштаб – се-
лекція проводиться на 20 селекційних 

станціях по 30 культурам, сорти яких про-
ходять випробовування на більш ніж 100 

сортодільницях Європи і всього світу. Акцент 
у виступі пан Віталій зробив на гібридах озимої 

пшениці, по яких спостерігається значний гетеро-
зисний ефект. Ця пшениця демонструє потужні 
можливості – завдяки здоровій генетиці вона дає 
високі та якісні врожаї навіть в стресових умовах 
та показує високу стійкість до хвороб, зокрема до 
фузаріозу та піренофорозу. Від селекції Saaten 
Union був представлений Хюбері – дуже урожайний 
середньопізній гібрид з високим виходом зерна та 
соломи, з прекрасними показниками для хлібопе-
карської галузі. Також був презентований Хюлюкс 
– ранній гібрид з відмінною зимостійкістю, який має 
добрий вихід зерна та термін зберігання якого за-
безпечує можливість ранніх строків сівби озимого 
ріпаку. Обидва гібриди прекрасно адаптовані до 
ґрунтово-кліматичних умов України, а поєднання 
здорової ранньостиглості із високою зимостійкістю 

і всіма якісними показниками говорить про те, 
що вони якнайкраще підходять для наших 

аграріїв.
Тарас Рунців, менеджер західного 

регіону ТОВ «Хорш Україна» висвітлив 
важливі технічні аспекти у досягненні ви-
соких врожаїв зернових та ріпаку, адже 

без якісного обробітку ґрунту навіть най-
продуктивніші гібриди не зможуть реалізува-

ти свій потенціал. Одним з головних аспектів є 
правильне управління соломою. Надлишкова кіль-
кість соломи – це актуальна на сьогоднішній день 
проблема для українських аграріїв, а вирішити її 
можна за допомогою підвищення якості її подріб-
нення. Це можна зробити завдяки новим гострим 
ножам на січкорізці JD CTS від Horsch. Вони доз-
воляють якісно нарізати стерню та, як результат, 
провести правильне дискування і запобігти появі 
бур’янів та шкідників. Управління соломою – це за-
порука доброго розвитку культури. 

Крім того, Тарас Рунців висвітлив основні тех-
нології обробітку ґрунту, окресливши специфіку 
кожної з них: диференційований обробіток ґрунту, 

диференційований обробіток з одночасним вне-
сенням добрив та одночасний ґрунтовий обробіток, 
внесення добрив і посів. Відповідно, були розгля-
нуті різні етапи обробки. Лущення стерні перед 
посівом ріпаку краще проводити одразу після 
проходження комбайну, на глибині від 5 до 10 см 
– це буде сприяти кращому збереженню вологи та 
перегниванню соломи. Для цього Horsch пропонує 
короткі дискові борони Joker, які можуть обладну-
ватись додатковими подрібнювальними ножами. 
При основному обробітку ґрунту, який є наступним 
етапом, важливим є глибоке рихлення – для гаран-
тування хороших сходів, перемішування соломи 
з ґрунтом, вирівнювання верхнього шару поля та 
прикоткування. Це є основні цілі. Для всього цього 
Horsch пропонує комбіновані ґрунтообробні агре-
гати Tiger MT, які гарантують безперервну роботу 
без забивання навіть в важких умовах. Ці агрегати 
мають широку комплектацію (долота, диски, котки, 
бункер для внесення мінеральних добрив на 2500 
л тощо). 

Сівалка Focus TD – це універсальний, гнучкий у 
використанні агрегат, яким Horsch пропонує прово-
дити посів ріпаку. Вона дає можливість одночасно 
розпушувати ґрунт, точно вносити добрива (можли-
во у два горизонти), прикотковувати поверхню та 
сіяти на задану глибину – за один прохід. Як наслі-
док – безперешкодний розвиток кореня в глибину, 
гарантовано хороші сходи, збереження вологи в 
ґрунті.

Спеціальним гостем заходу був аграрний 
консультант з Німеччини Хельге Бекурс, 
який дав учасникам конференції акту-
альні рекомендації щодо слаборозви-
нутих посівів озимого ріпаку та озимої 
пшениці. Його колега в Україні розповів 
мені про діяльність своєї компанії.

Райнхард Медер, спеціаліст ТОВ 
«Інноваційний аграрний центр Київ»:

«Наша компанія є консультантом агро-
фірм – в рамках прогресивної системи точного 
землеробства. Ми робимо точний аналіз ґрунту, 
формуємо карту поживних речовин з певними по-
казниками (коефіцієнт кислотності, вміст фосфо-
ру, магнію, калію тощо). Додатково можемо ана-
лізувати та вносити в цю карту і показники вмісту 
мікропоживних речовин. Ми підтримуємо систему 
диференційованого, економічно виправданого 



внесення добрив, що дозволяє досягти вирівня-
ності поля щодо забезпечення макроелементами. 
Наша компанія використовує передові технології 
Німеччини, які ми адаптуємо до української агро-
екосистеми. Минулого року ми надали послуги на 
території приблизно 50 тис. га в різних регіонах 
України, і в цьому році теж скоро почнеться ак-
тивний сезон відбору проб ґрунту. З компаніями 
Lembke, Horsch та Saaten Union вже давно співп-
рацює наш власник з Німеччини, і я радий, що 
тепер плідно співпрацюють і наші представництва 
на території України». 

Після насиченого інформаційного «штурму» та 
поповнення бази знань новими технологіями і під-
ходами від передових світових компаній учасники 
дискутують та діляться своїми враженнями.

Анатолій Старушин, агроном ТОВ «Ратнівський 
аграрій», Волинська обл.:

«Господарство у нас молоде, тільки 4 роки, і ми 
ще знаходимось в процесі визначення за багатьма 
параметрами роботи, постійно шукаємо щось кра-
ще. Але насіння Lembke вже сіємо – хороші гібри-

ди. Зацікавила сівалка Horsch, в майбутньому, 
сподіваюсь, придбаємо. Насіння пшениці 

Saaten Union поки що нове для нас, але 
ми дуже охоче випробовуємо новинки на 
своїх демо-полях, тож, цікавить і воно».

Дмитро Костарєв, старший агро-
ном-аналітик ПП «Західний Буг», 
Львівська обл.:

«Сьогодні чудова конференція, зібрав-
ся весь західний регіон, і дуже приємно 

поспілкуватись в такій атмосфері зі своїми 
друзями та партнерами. Зокрема, це компанія 
Lembke, 80% гібридів ріпаку якої ми вирощуємо 

на своїх полях. Нові гібриди пшениці цієї компанії 
нас теж зацікавили. Horsch – це наші давні дру-
зі, які допомагають нам покращувати технології 
ґрунтообробки на підприємстві. Наразі наш тех-
нічний парк реорганізується саме під їх потужні 
агрегати. Iз Saaten Union ми співпрацюємо по 
деяких напрямках в насінництві, і теж розвиваємо 
наше партнерство. Досить цікаво, що сьогодні є 
люди, які діляться своїм досвідом, я чую хороші 
результати роботи, що вже близькі до європей-
ських показників. Але є на порядку денному і певні 
актуальні проблеми, наприклад, неякісне розподі-
лення поживних решток, про що зазначав в своїй 
презентації Тарас Рунців. При збільшенні вро-
жайності ця проблема тільки посилилась. 
Але ми над цим працюємо, сьогодні почув 
багато корисних речей».

Микола Пилипів, директор ПАП «Ар-
кадія» (Тернопільська обл.):

«Сьогодні я отримав велике задово-
лення від нової корисної інформації та 
спілкування. На рахунок співпраці з компанія-
ми-організаторами конференції: за багато років 
роботи нашого підприємства ми вже набули велику 
базу певної техніки, і глобально змінювати щось 
складно, але про техніку Horsch я чув дуже багато 
позитивних відгуків. З першого дня трудової діяль-
ності ми сіємо гібриди ріпаку від Lembke, вони до-
сить ефективні та якісні, мають хороші показники 
врожайності та стійкість до вимерзання. Минулого 
року я їздив в Німеччину безпосередньо на товарні 
посіви цих гібридів. Saaten Union нас зацікавили, 
гадаю, будемо сіяти. Прекрасно, що у нас є можли-
вість де і в кого вчитись».

Тетяна Бєлінська
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ЗЕРНОМЕТ ЗМ-60М, ЗМ-90A
Зерномет ЗМ-60М призначений для механізації вантажно-розвантажуваль-
них робіт на відкритих токах в складських приміщеннях. Його особливість 
полягає в повороті тріммера на 90° в обидві сторони, що дозволяє: безпе-
рервно навантажувати зерно в транспортні засоби, формувати купу з од-
ним гребенем після двох проходів зерномета, рівномірно розподілити зерно 
при завантаженні, розділити зерно з купи для просушування тонким шаром 
на майданчику току і зібрати його після сушіння знову в купу. Засіб здатен 
перекидати зерно до 10 м і забезпечувати висоту складування до 4 м або 
навантажування зерна в транспортні засоби.

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

• потужність: 9,1 кВт;
• габаритні розміри в робочому 
положенні без повороту тріммера: 
довжина – 6650 мм; ширина – 4150 
мм; висота – 3920 мм;
• вага:1200-1250 кг.

ВІЗОК ЛАН-1, ЛАН-2, ЛАН-4, ЛАН-11 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЖАТОК ДО КОМБАЙНІВ 
7м, 9м і 10-12м (ПОСИЛЕНИЙ)

Технічні характеристики:
• тип візка: двохосьовий, причіпний;
• вантажопідйомність: 2800-5000 кг;
• максимальна швидкість: 20 км/год;

• габаритні розміри: довжина – 9,75-
12,75 м; ширина – 2,5 м; висота – 1 м;
• вага: 850-1200 кг.

м. Кіровоград, вул. Київська 2Б, 
+380 (95) 235-95-01, директор - Гержов Олександр Васильович
 +380 (522) 39-53-75, маркетинг 
+380 (522) 39-53-73, Конструкторське технологічне бюро (КТБ)
+380 (522) 39-53-52, факс 
e-mail: profi_stan@ukr.net   www.profistan.сom.ua

НАВАНТАЖУВАЧ БОРТОВИЙ
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА В СІВАЛКИ
Основні характеристики:
• продуктивність: 12-25 т/год (зале-
жить від частоти обертів двигуна ав-
томобіля);
• тип: монтується до автомобіля;

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

ДРОБАРКА ГІЛОК ДВ-120
Призначена для подрібнення 
відходів деревообробки (обапіл, 
верхівки і гілки дерев діаметром 
до 120 мм) в технологічну та па-
ливну тріску, що використову-
ється як альтернативне паливо.
Дробарка гілок ДВ-120 комплек-
тується для роботи, як від ВВП 
трактора, так і від електродви-
гуна:
- дробарка гілок встановлюєть-
ся на трьохточкове навісне об-
ладнання трактора з приводом 
через кардан ВВП;
- дробарка гілок, що працює від 
електроенергії, комплектується 
електродвигуном потужністю в 
10кВт і 1000 об/хв.
Агрегат має два механічних 

вальці, які самостійно втягують 
деревину в горловину, що знач-
но полегшує роботу з ним.
Можливість вільного пересуван-
ня у важкодоступні місця робить 
агрегат незамінним помічником 
для комунальних служб і лісопе-
реробних підприємств.
Основні характеристики:
• максимальний діаметр гілок: 
120 мм;
• швидкість подрібнення:   
20 пог. м/хв;
• розмір вікна для завантажен-
ня: 580х580 мм;
• габаритні розміри: довжина 
– 2000 мм; ширина – 1300 мм; 
висота – 1000 мм;
• вага: 380-430 кг.

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
СІВАЛОК GASPARDO SP8, МТ8

Щиро вітаємо з Новим Роком 
та Різдвом Христовим!
Зичимо сонця та світлих надій,
Миру і втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому Році!



CAMPO 3200 24/28



www.agroprod.biz 57

CAMPO 3200 24/28

Підвищення рентабельності є обов’язковою умо-
вою для кожного фермера, і можна задати одне з 
найскладніших питань: як отримати максимум від 
сільськогосподарської техніки? З таким питанням 
звернувся один з британських фермерів Філ Медлі до 
компанії, що займається консалтингом с/г бізнесу.

Витрати на обладнання, як правило, одні з найбіль-
ших для орних господарств, тому будь-який фермер 
хоче збільшити маржу. Для цього потрібно уважно 
вивчити, де можна застосувати економію. 

Філіп Дан, партнер Brown & Co agricultural 
consultancy (Браун і Ко сільськогосподарське кон-
сультування) висвітлює детально витрати на машини 
і вартості робіт, взяті з даних Асоціації британських 
фермерів, щоб надати Філу Медлі факти для прийнят-
тя обґрунтованого рішення.

«Повна картина є такою: собівартість сільськогоспо-
дарського виробництва в Великій Британії є досить 
високою, порівняно з світовими стандартами, тому 
британські фермери не мають іншого вибору, ніж про-
бувати ставати більш ефективними, – пояснює пан 
Дан. – Вартість землі, праці і техніки є досить високими 
у Великобританії, тому витрати на виробництво можуть 
швидко зрости до нежиттєздатних рівнів управління».

Як правило, якщо техніка не використовується 
дуже часто, це для фермера по калькуляції виходить 
дорого відносно кожної години або гектара. Щоб розу-
міти вартість техніки, важливо знати, що таке постійна 
вартість кожної одиниці комплекту: це амортизація 
вартості (10-15% на рік), витрати на ремонт, страху-
вання. Прорахувавши ці витрати, фермер розуміє, що 
вже не залишається капіталу, щоб інвестувати його 
ще кудись. При частішому користуванні технікою, 
вартість її для фермера розподіляється на інші великі 
польові операції, тому вартість кожної дії знижується. 

Фермери повинні бути готові розглянути ще такі 
альтернативні варіанти як найм, дольове володіння 
або через підрядника. Знаючи, скільки ви платите за 
використання техніки зараз і скільки це буде вартува-
ти через такі альтернативні рішення, можна вибрати 
кращий варіант. Однак вартість – це тільки одне з 
міркувань. Ферма Філа Медлі інвестувала значні кош-
ти в обладнання, що значно збільшує собівартість 
виробництва с/г продукції. Їхня виробнича система 
надає великої уваги агрономічним деталям, а завдяки 
якісному використанню техніки вони можуть хрономе-
трувати роботу в полі досконало. Одним з прикладів 
цього є вартість металорізального обладнання: вона 
була оцінена більш ніж 60 фунтів/годину, тоді як плата 
підряднику в регіоні складає близько 30 фунтів/годину. 
По всій фермі є цілий ряд рішень відносно експлуата-
ції машин і системи землеробства в цілому. 

Філіп Дан пояснює так: «Потрібно дивитись на 
бізнес в широкому форматі, тому що правильні зміни 
у використанні машин і праці будуть мати суттєвий 
вплив на зростання рентабельності вашого бізнесу. 
Будь-яка зміна в системі використання техніки матиме 
ефект на інші частини бізнесу – деколи позитивне, 
деколи негативне». 

Філ Медлі досліджує зміни системи, щоб скороти-
ти вартість первинного культивування і розподілити 
навантаження більш рівномірно протягом року. «Ми 
будемо сіяти 90 га ярого ячменю в цьому році, споді-
ваючись, що це покращить структуру ґрунту, – гово-
рить Філ Медлі. – Основна мета для нас – покращення 
ґрунту, тому що це зробить землю легшою для ро-
боти, також ми хочемо включити більше соломи для 
підвищення органічної речовини в ґрунті». 

Філіп Хакстебл – директор з орного виробництва 
в JSR Farms зауважує: «Оцінивши структуру ґрунту 
після збирання врожаю, ви визначаєте основні витра-
ти культивування. Потрібно дивитись на кожне поле 
окремо, навіть на кожну частину поля. Така увага дає 
можливість підвищити продуктивність і запобігти не-
потрібним витратам». Містер Хакстебл відповідальний 
за 4000 га у 15 місцях Східного Йоркширу. Що стосу-
ється техніки, то його підхід полягає у максимальному 
скороченні постійних витрат на устаткування. «На 
фермах асоціації JSR Farms ми намагаємося знайти 
і визначити модель, яка буде використовуватись для 
всіх земель і в будь-яких умовах.

Слово від фермера з Тіссайд Ендрю Глоага, який 
займається землеробством на важких глинистих 
ґрунтах. «Своєчасність має вирішальне значення, 
тому я вчасно вклав в обладнання, щоб перекона-
тися, що воно зможе виконати всі необхідні польові 
операції до кінця першого тижня жовтня. Щоб розпо-
ділити вартість машини, я також організував підрядні 
роботи. Наші витрати складають 170 фунтів/акр на 
виробництво комбінованих культур в той самий час, 
як «типова» собівартість у Філіпа Дана – 200 фунтів/
акр, але ця вартість ще не є сталою з поточною не-
стабільною вартістю на пшеницю. Машини повинні 
працювати довше і генерувати додатковий дохід 
через рік. Через сезонність сільськогосподарських 
робіт це складно, але ви повинні знайти вихід». Ен-
дрю збільшував свої витрати за рахунок розширення 
зони, на якій він працює, до 1500 га, виконуючи в 
той же час і підрядні роботи. «Найголовніще, слід 
пам’ятати, що своєчасність польових дій і визначення 
ґрунтової структури є запорукою рентабельності с/г 
діяльності».

Дежерело: Machinery and Equipment,News Farming UK

ОТРИМАЙТЕ МАКСИМУМ ВІД ВАШИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 
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НОВИЙ ПАКЕТ МОДИФІКАЦІЇ ТРАКТОРА 
ВИКЛЮЧАЄ ПОТРЕБУ У ВОДІЄВІ

ATC (Autonomous Tractor Corporation) виробник тракто-
ра концепту Spirit створили нову модель, яка буде працю-
вати сама по собі, автоматизовано.

ATC показали, що нова одиниця, яка була  обладнана 
електричною трансмісією під назвою Edrive, що буде слу-
жити в якості платформи для автономної технології, вихо-
дить в цьому році з найкращою системою автоматичного 
управління.

Оскільки компанії, такі як Audi, 
BMW, Ford і Google вже оголошують 
про свої плани на ринку електрично-
го самостійного водіння автомобілів, 
одна технічна фірма в Північній Дако-
ті вже продає маркетинг-технологію 
на платформі, яка призначена лише 
для тракторів. Раніше, в цьому мі-
сяці на зимовій конференції Family 
Farms Group в Нешвіллі (американ-
ський штат Теннесі), ATC показали, 
що електричний привід трактора 
призначений для автономної наві-
гаційної і захисної системи, під наз-
вою AutoDrive. Це спроектовано як 
пакет модифікації для вже вживаних 
тракторів, обладнавши  їх електро-
механічним приводом. Генеральний 
директор компанії Kraig Schulz гово-
рить, що це – тільки пакет на ринку, 
який передбачить справді автономну 
дію, відмінну,  як він говорить, від 
попередніх систем, які вимагають 
деякого рівня допомоги водія.

«Це – великий крок в автома-
тичному керуванні, який стоїть між 
системою, яка ще потребує присут-
ності водія в кабіні і системою «ав-
тодрайв», яка не потребує людської 
присутності. Людський мозок – все 
ще найкращий суперкомп’ютер у сві-
ті, і ми повинні замінити його чимось 
іншим, здатним приймати достовірні 
рішення замість водія», – говорить 
Шульц.

Система AutoDrive використовує 
лазери і радіо сигнали, так звані ла-
зерні радіонавігаційні системи (LRNS) 
для керівництва трактором в полі. 

GPS використовується тільки в якості 
резервної копії через ризик “дрейфу”, 
якщо втратився сигнал, і як захист 
від потенційного злому через відсут-
ність шифрування.

Мозок системи міститься в двох 
невеликих куполах, розміщених на 
верхній частині трактора. Це про-
грамне забезпечення, яке відповідає 
за мислення, керування і управління 
машиною.

“Коли ви заміните драйвер, вам 
доведеться задуматися про заміну 
всього, чим управляє водій, а значить 
безпеки, двигуна, трансмісії, шин, 
реалізації, продуктивності, напрямку 
і швидкості , – говорить Террі Ан-
дерсон, віце-президент АТС-систем 
проектування. – Для цього необхідна 
повна, точна, надійна, інформація в 
реальному часі, яка передається за 
допомогою багатьох функцій”.

Жодного оператора не потрібно 
на борту. Але він  може переглядати 
стан системи віддалено на смартфоні 
або ноутбуці і у разі необхідності зро-
бити корекцію програми в будь-який 
час.

Безпека насамперед. У будь-якої 
автономної системи безпека – це 
головна турбота. АТС каже, що вони 
зробили систему, яка застрахована 
від збою, тому що є всі резервні копії 
сигналів трактора, щоб його зупини-
ти, якщо щось піде не так. Звукові 
сенсори забезпечують 360-градусний 
огляд довкола автомобіля і сигнал 
колесам, щоб зупинитись, якщо буде 
виявлено перешкоду.

“Вся інформація виводиться в 
полі і на тракторі, а не з допомогою 
супутників і комп’ютерів за тисячі 
кілометрів, – відзначає Андерсон. –
Це система, яка в режимі реального 
часу самостійно робить крос-перевір-
ки ключових ресурсів, таких як стан 
обладнання, розташування, напрямок 
і швидкість. Якщо з інформацією не 
всі згодні, система просто може зупи-
нитися або попередити фермера на 
його телефон, що щось не так”.

Тож, для чого вам автономний 
трактор? Андерсон каже, що ця 
технологія знижує потребу в робочій 
силі, яка може бути в дефіциті через 
рівень майстерності і навиків, не-
обхідних для експлуатації сучасних 
складних машин. І тому, через всі 
резервні копії, моніторинг системи, 
трактор може працювати більш без-
печно і надійно сам по собі, ніж за 
допомогою людини-оператора, який 
може відволікатися.

Система AutoDrive контролює 
реалізацію всіх функцій, щоб переко-
натися, що ті завдання, які ви закла-
ли в систему, насправді зроблено. 
Програмне забезпечення доступно 
показує, що робити, і через датчики 
система «спілкується» всередині. 
Наприклад, висота і напруга вимірю-
ються і контролюються, і в разі вияв-
лення проблем, датчики передають 
сигнал трактору зупинити роботу.

Датчики і сполучні кабелі прода-
ються у вигляді комплекту разом з гід-
равлічними клапанами і механічними 
приводами. АТС розробила перший з 
цих комплектів для обробки грунту.

“Кожна функція  вимагає іншого 
розміщення датчиків, – каже Шульц. 
Тому ми будемо пропонувати їх в 
першу чергу для ґрунтообробної тех-
ніки. Для прес-підбирачів та сівалок 
вони будуть розроблені пізніше”.

Щоб система AutoDrive працюва-
ла, трактор повинен бути оснащений 
електричною трансмісією, функції 
якої називають edrive. Ця трансмісія 
включає набір контрольованих функ-
цій в електронному вигляд, які управ-
ляються програмним забезпеченням. 
Ціна для функції edrive пакета стано-
вить близько $500/1 к.с. Установка 
займає від двох до трьох тижнів. 

Джерело: Farm Industry News
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СIВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСIВУ ВIД KUHN
Раніше сівалки технічних культур називались просапними сівалками з наголосом на те, що 

міжряддя просапували від бур’янів. Про точність мова не йшла через низьку якість посіву. Відпо-
відно, незадовільною була і врожайність. Лише в 90-х роках в Україні з’явились перші французькі 
Pneumasem та німецькі Multicorn і тоді аграрії познайомились з точним однонасіневим висівом. 
Зараз в Україні відомі вже більше 20 марок сівалок цього класу, але точність висіву пневматичної 
сівалки Pneumasem та її нащадків Planter і Maxima від групи KUHN залишається неперевершеною.

Що означає «точний висів»:
• Точний, рівномірний розподіл насіння в рядку із зада-

ною відстанню, без двійників або пропусків;
• Ретельне розташування насінин на потрібній глибині, 

копіювання рельєфу поля;
• Обережне поводження з насіниною, щоб не розколоти 

його або не травмувати оболонку;
• Створення в ґрунті якісного посівного ложа для отри-

мання насінням вологи та поживних речовин;
• Прикоткування верхнього шару для прискорення про-

гріву ґрунту вглиб, накопичення вологи та зменшення 
впливу ерозійних процесів. 
І цей точний висів необхідно робити в стислі, опти-

мальні для посіву строки, з заданою продуктивністю, яка 
визначається швидкістю, шириною захвату та надійністю. 
А ще ж відрізняються технології обробітку ґрунту (кла-
сична, мінімальна, нульова або стрічкова) та культури, 
насіння яких має різну форму і розмір, не завжди калі-
брований, які висіваються з різною щільністю, міжряддям 
та на різну глибину. Як ці вимоги та особливості забезпе-
чується в сівалках однонасіневого точного висіву (с.т.в.) 
групи KUHN?

Завод KUHN-Huard випускає два типи навісних с.т.в. 
шириною від 2,5 м до 9 м з кількістю рядків від 4 до 18: 
універсальну, щодо культур, пневматичну с.т.в. в підго-
товлений ґрунт Planter 3 (фото 1) з мінімальним міжряд-
дям 25 см, в т.ч. дуже популярну спрощену кукурудзя-
но-соняшникову модель Planter 3M 5,4 м та пневматичну 
с.т.в. по мінімальній технології Maxima 2 переважно для 
кукурудзи, соняшника, сої, але з можливістю посіву і цу-
крового буряка та ряду інших технічних культур з міжряд-
дям, починаючи від 35 см (фото 2). Відповідаючи вимогам 
сучасного сільського господарства, KUHN-Huard виготов-
ляє також причіпні с.т.в. Maxima 2 TM, Planter / Maxima 
TRS та Maxima TRX TC, про які мова буде нижче. В усіх 
с.т.в., як навісних, так і причіпних одночасно з висівом 
можна вносити добрива та інсектицид-мікрогранулят або 
гербіциди та протислимакові препарати.

Розглянемо спочатку пневматичну с.т.в. Planter 3. 
Точність висіву забезпечується наступними технічними 
рішеннями:
• Висота падіння з дозуючого механізму до дна бороз-

ни менше 10 см і є унікальною серед с.т.в. (мал. 1), а 
кілєвидний сошник зменшує швидкість руху насінини 
вперед при падінні і цим забезпечує більшу точність 
розташування насіння в рядку;

• Для точної адаптації до культур та обробітку ґрунту 
(розмір грудок, кількість, тип та розмір рослинних 
решток) пропонується вибір із трьох конструкцій висів-
них модулів: з заднми опорними колесами, з переднім 
(мал. 2-1) і задніми опорними колесами (мал. 2-2) та 
з відкриваючими дисками (мал. 1). При цьому тиск на 
ґрунт можна регулювати пружиною; 

h=10 см

фото 1

фото 2

мал. 1

мал. 2-2
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• Великий діаметр дозуючого диску подовжує знахо-
дження на ньому присмоктаного насіння, сприяючи, за 
допомогою селектора і виштовхувача, усуненню двій-
ників та пропусків (мал. 3);

• Значення зниженого тиску на кожному 
дозуючому механізмі є однаковим завдя-
ки його передачі через металеву трубу 
великого перетину та спеціальної форми. 
Однаковий тиск спрощує та прискорює 
налаштування модулів на високоточний 
посів із заданими характеристиками 
(мал. 4);

• Відкрите лючко на кожному висівному модулі дозволяє 
спостерігати якість присмоктування насіння до диску 
і регулювати його селектором так, щоб не було двій-
ників та пропусків (мал. 5). Налаштування селектора 
при піднятому лючку робиться прокручуванням диску 
вручну після від’єднання муфтою приводу від шести-
гранного валу (один із 1600 патентів KUHN). Отримане 
положення шкали селектора швидко, просто і точно 
повторюється на всіх модулях;

• В коробці передач, через яку здійс-
нюється цепний привід модулів, можна 
обрати одне із 20 значень швидкості 
обертання дозуючих дисків;
• Відповідно до конкретних умов сівалка 
комплектується великим асортиментом 
дозуючих дисків, що відрізняються розмі-
ром та кількістю отворів (можна висівати 
буряк, ріпак, кукурудзу, соняшник, сою, 
сорго, томати, моркву, мак і навіть ба-
вовну), проміжним колесом тиску для по-
ліпшення контакту насіння з оточуючими 
частинками ґрунту, розгортачем, різними 
типами прикочуючих коліс, тощо;
• Н-подібна рама з нанесеною метрич-

ною шкалою додає зручності і точності швидкої зміни 
міжряддя при переході на іншу технологію або куль-
туру;

• Кріплення висівного модуля на подвійному паралело-
грамі забезпечує надійне копіювання рельєфу поля;

• Контролер, який входить в комплект сівалки, надає 
інформацію про висів насіння в кожному модулі, пере-
криває необхідні рядки, реєструє всі операції і викона-
ну роботу, та інше.
І, як результат неперевершено високої точності висіву, 

Planter є дуже популярним серед аграріїв України. Його 
використовують для своїх демопосівів (а тут треба по-
казати, що називається, товар лицем) такі світові лідери 
насінництва як Bayer та Syngenta. 

З розвитком технології точного висіву в більш важких 
умовах мінімально обробленого ґрунту, особливо таких 
культур, як кукурудза, соняшник та соя, глибина посіву 
яких перевищує 4-5 см, групою KUHN було розроблено 
пневматичну с.т.в. Maxima 2 з наступними істотними від-
мінностями конструкції:
• Посівне ложе відкривається двома дисками діаметру 

400 мм, між якими знаходиться сошник. Розріз ґрунту 
на дні борозни має форму літери W (мал. 6), що дозво-
ляє фіксувати насіння без кочення або підстрибування;

• Підвищено тиск 
на сошник. Цьо-
го досягнуто за 
рахунок більшої 
власної ваги 
модулів (в ме-
жах 120-155 кГ), 
двох додаткових 
пружин (по 20 
кГ кожна) та 
розташування 

пари опорних коліс, дозуючого механізму і насіневого 
бункера ємкістю 52 л на одній вертикалі із сошником 
(мал. 7);

• Опорні колеса на-
ближено до сошника, 
що спільно із подвій-
ним паралелограмом 
дозволяє набагато 
краще копіювати ре-
льєф поля (мал. 8);

• Збільшено розмір дозуючих дисків до 262 мм, чим по-
ліпшено дозування насіння та надано додаткову мож-
ливість працювати з вищою швидкістю (якщо у Planter 
це 5-7 км/год., то у Maxima 8-10 км/год. і більше);

• Всі регулювання (в т.ч. дозуючого механізму) зроблено 
дискретними з легко відтворюваними значеннями, що 
робить налаштування сівалки ще швидшим і прості-
шим (мал. 9);

• Для роботи в особливо важких умовах Maxima комп-
лектується переднім дисковим ножем (мал. 10).

З метою агрегатації з тракторами меншої потужності і 
відповідної економії палива виготовляються причіпні с.т.в. 
Maxima 2 TM (фото 3), шириною від 3,45 до 7 м та кількі-
стю рядків 3, 4, 6 або 8. Причіпна 8-рядна Maxima чудово 
працює з трактором МТЗ-82, в ній використовується єди-
ний бак для добрив ємкістю 1350 л.

Дякуючи наведеним особливостям сівалки Maxima, ми 
зберегли високу точність висіву в складних умовах міні-
мально обробленого ґрунту, з великими грудками землі 
та значними залишками рослинних решток, спростили 
регулювання та збільшили продуктивність роботи.

Враховуючи зростаючий попит на високопродуктивну 
техніку, група KUHN доповнила модельний ряд Planter 
та Maxima серією причіпних пневматичних с.т.в. Planter / 
Maxima TRS та Maxima TRX TC шириною 12 м. Розгляне-
мо їх особливості.

Planter / Maxima TRS є унікальним серед с.т.в. тим, 
що, зберігаючи універсальність щодо культур (від буряка 
до кукурудзи і соняшника), дає можливість замінити дві 
сівалки: одна для підготовленого ґрунту, а друга по міні-
мальній технології,- однією рамою, до якої, в залежності 
від потреби, можуть кріпитись модулі Planter або Maxima, 
зекономивши при цьому значні кошти (фото 4). Для при-
воду Planter / Maxima TRS потрібні трактора 130-160 к.с., 
завдяки чому споживання пального є мінімальним. 

мал. 3

мал. 7

мал. 4

мал. 5

мал. 2-1мал. 6

мал. 8

мал. 9

мал. 10

фото 3
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Planter / Maxima TRS є простим в регулюванні, скла-
данні-розкладанні, має 3,5 м транспортну ширину, облад-
наний сучасним багатофункціональним блоком управлін-
ня KMS 548, який контролює потік насіння та добрив, за-
криває рядки, реєструє виконану роботу та ін. Рівномірна 
глибина заробки насіння забезпечується запатентованою 
конструкцією паралелограму. 16-рядна сівалка з модуля-
ми Planter чи Maxima може комплектуватись бункерами 
для внесення добрив (8 баків по 190 л). Пропонується 
також спеціальна комплектація для посіву сої.

В свою чергу 12-метрова,16-ти або 18-ти рядна 
с.т.в. Maxima TRX TC (фото 5) проектувалась для тих 
господарств, які цінують високопродуктивну роботу (а 
швидкість перевищує 8-10 км/год.) з мінімізацією втрат 
часу на завантаження. З цією метою застосовано єди-
ний центральний насіневий бак ємкістю 1300 л, що у 1,5 
рази більше за сумарну ємкість 16 окремих бункерів на 
кожному модулі. Обсяг баку для добрив сягає 4300 л (на 
один рядок припадає 270 л), він швидко завантажується 
як шнеком, так і погрузчиком (висота завантаження 2,6 
м). Далі добрива вносяться в ґрунт через два дозуючих 
пристрої та дві розподільчі головки. 

Maxima TRX TC складається із трьох окремих секцій, з 
яких бокові кріпляться до центральної через два шарнір-
них з’єднання та стабілізуючі підвіски. В сукупності з па-
ралелограмним кріпленням модулів та високим кліренсом 
в піднятому положенні це покращує роботу на нерівних 
поверхнях (мал. 11).

Конструкція також дозволяє легко, на малому радіусі 
робити розвороти в кінці поля та, маючи транспортну 
ширину 3.5 м, добре придатна для переїздів на великі 
відстані.

На зменшення непродуктивних витрат часу з одно-
часним поліпшенням якості роботи позитивно впливають 
також прості, легко зрозумілі регулювання, типові для 
с.т.в. Planter та Maxima.

Maxima TRX TC обладнана системою Isobus для пов-
ного контролю висіву та внесення добрив, посекційного 
управління. Система Isobus працює з терміналом CCI 
або адаптується до терміналів всіх провідних тракторних 
брендів. На мал. 12 показано результат відключення сек-
цій та рядків на стиковці проходів по полю з використання 
сигналу GPS.

Використання системи Isobus надає багато економіч-
них переваг. Наприклад, Ви придбали 16-рядну сівалку 
для посіву 1000 га кукурудзи. Вам потрібно автоматичне 
відключення рядків. При цьому економія насіння досягає 
2,5%. При нормі висіва 85000 одиниць насіння на га та 
ціні 80000 приблизно 100 € Ви отримаєте економію 2546 € 
на рік. Ціна муфт для 16 рядків складає біля 5600 €. В та-
кому разі Ваші інвестиції окупляться за 2 роки.

Наведена вище інформація про с.т.в. Planter 3 і 
Maxima 2 та їх сучасні високопродуктивні модифікації 
виробництва KUHN підтверджує, що це є сівалки для 
високоякісного точного висіву і ваш вибір на їх користь 
дозволить працювати швидко, надійно, результативно, 
економно та витрачаючи мінімум часу на регулювання. 
Хочеться лише порадити вірно оцінювати ваші потреби 
в кількості сівалок, щоб робити посів в оптимальні 
строки. Розібратись в цьому Вам допоможуть спеціалісти 
”КУН-Україна” та наших дилерських кампаній.

Сич Віктор Павлович, кандидат технічних наук.
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Комп´ютер Солітронік регулює та контролює всі операції під час посіву
Використовується у комбінації з короткими дисковими та ротаційними 

 боронами, культиваторами, агрегатами для передпосівного обробітку
Точний поперечний розподіл за допомогою розподільників 

 безпосередньо над висівним брусом
Вища надійність використання за допомогою контролю насіннєпроводів 

 та розподільників

Модель Солітер пропонує для сільгоспвиробника багатосторонність 
у прийнятті рішень: робоча ширина від трьох до дванадцяти метрів, 
навісні складні та суцільні рами та, майже, безмежні границі модельної 
лінійки напівнавісних агрегатів як в самостіному так і в комбінованому 
використанні з ґрунтообробними агрегатами. Дізнайтеся про них більше:

Дізнайтеся більше про 
пневматичні сівалки 
Солітер на: 
lemken.com

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ ЖИТТЯМ 

БАГАТОСТОРОННІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Сівалки Солітер серійно оснащу-

ються дводисковими сошниками з 

притискними роликами для точного 

відкладення насіння та оптимально-

го закриття ґрунтом.

”ЛЕМКЕН-УКРАЇНА” ПІДБИЛА 
ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2015 РІК

26 січня фірма ”Лемкен-Україна” провела 
дилерську зустріч, на якій підвела підсумки ро-
боти за 2015 рік. На даний захід зібралися пред-
ставники всіх 9 офіційних дилерів з України та 
2 – з Молдови. 

Під час дружньої наради регіональний директор з 
експорту Ян Возік розповів про наявні досягнення та 
майбутні плани в розвитку компанії. Незважаючи на 
загальний спад в сільськогосподарському машинобуду-
ванні, Лемкен перевиконав план 2015 року, підтвердив-
ши свої лідируючі позиції та зайнявши почесне 5 місце 
в іміджевому барометрі DLG. Адже не дарма у більшості 
аграріїв плуг асоціюється з блакитним кольором, кольо-
ром Діамантів та Опалів. 

І саме тому, щоб так думали всі фермери і могли 
користуватися якісною технікою, Лемкен розширив 
географію виробництва, відкривши заводи за межами 
Німеччини: в Індії, в Китаї та Росії. Саме вироблені в 
Індії за німецькими технологіями навісні плуги Опал 090 
вже з минулої осені оцінили українські аграрії. Окрім 
збільшення виробничих можливостей у ґрунтообробній 
техніці, Лемкен відкрила новий завод по виробництву 
обприскувачів в Харені.

Генеральний директор ”Лемкен-Україна” Артем Ка-
лашнік підвів підсумки роботи дочірнього підприємства 
та дилерської мережі в Україні та Молдові. Слід відзна-
чити, що всі офіційні дилери техніки ”втрималися на 
плаву”, і з ними були підписані дилерські угоди на 2016 
рік. Лемкен в Україні також перевищив планові показ-
ники по товарообороту і закінчив 2015 рік з показником 
11,6 млн. євро. Адже не може не радувати той факт, що 

кожен третій плуг та дискова борона продані в Україні 
є блакитного кольору, «енергія якого втілена в техніці 
Лемкен».

Також представники дилерів були ознайомлені з 
новинками техніки, як тими, що були представлені на 
виставці в Ганновері, так і тими, що вже давно відомі 
українським аграріям і пройшли вдосконалення. 

Ідучи в ногу з часом, особливо фінансовим, Лемкен на-
лагодила співпрацю з найвідомішою лізинговою компанією 
України ОТР Лізинг. Тому, починаючи з 2016 року, наші 
фермери зможуть купувати техніку і на таких умовах.

На зустрічі була висвітлена також і маркетингова 
стратегія на 2016. Як і в минулому році, Лемкен проведе 
демонстрацію причіпного обприскувача Примус 35 на 
українських полях. Кожному бажаючому господарству 
спеціалісти компанії присвятять цілий день, на протязі 
якого не тільки розкажуть про свій обприскувач, а й об-
роблять не один гектар полів.

Підбивали підсумки свята врученням пам’ятних по-
дарунків та сертифікатів. Серед усіх фірм-дилерів було 
відзначено п’ять найактивніших в різних номінаціях. 
Для того, щоб українські аграрії впізнавали своїх поста-
чальників, відзначимо їх: ТОВ ”Агротехсоюз” – лідер з 
продажів 2015 року; ТОВ ”Ерідон-Тех” – лідер з продажу 
запасних частин та комплектуючих 2015 року; ТОВ 
”Украгрозапчастина” – краща динаміка розвитку 2015 
року, ТОВ ”Агро-Темп” – найбільший приріст товарообі-
гу; ТОВ ”А-Тера” – успішне просування всього асорти-
менту продукції. 

Фірма ”Лемкен” дуже вдячна всім дилерам за ефек-
тивну співпрацю та надійні партнерські відносини.



ПрАТ «Волинська фондова компанія»
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
тел./факс: (0332) 78-65-00

моб.: +38(050) 372-55-59
e-mail:o�ce@vfk.lutsk.ua
www.vfc.com.ua
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НОВИНКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

На VI Міжнародній виставці інноваційних рі-
шень у зерновому господарстві «Зернові тех-
нології-2016», що відбулася 10-12 лютого у ВЦ 
«КиївЕкспоПлаза», окремими експозиціями були 
представлені такі вітчизняні виробники сільсько-
господарської техніки: ТОВ «Лозівські машини», 
ТОВ «Завод Кобзаренка», ПАТ «Богуславська 
сільгосптехніка», ТОВ «Завод «Пожспецмаш», ТОВ 
«Оріхівсільмаш».

На стенді «Лозівських машин» (бренд сільсько-
господарської техніки виробництва індустріальної групи 
«УПЕК») відбулася презентація проекту трансферу техно-
логій з британським виробником сільськогосподарських 
причепів Larrington Trailers. Першим етапом проекту стане 
виробництво на Лозівському ковальсько-механічному 
заводі серії причепів-самоскидів Harvester. Йдеться про 
лінійку причепів вантажопідйомністю від 12 до 20 т.

Представлена на виставці модель Harvester 18Т базу-
ється на двохвісному шасі і оснащується кузовом об’ємом 
23 куб. м, вантажопідйомністю 18 тонн. Причеп агрегату-
ється з трактором потужністю 150 к.с. 

Крім серії Harvester, планується освоїти виробництво 
більш складних перевантажувальних причепів із зсувною 
стінкою серії Chaser Trailer. Передбачено повний цикл 
виробництва з максимальною локалізацію. Зокрема, 
будуть використовуватися шасі власного виробництва. 
Перші товарні причепи планується відвантажити клієнтам 
у другому півріччі. Загалом протягом року планують випу-
стити 15-20 одиниць. План на 2017 рік — 100 причепів, на 
2018 — не менше 200.

Три презентації відбулося на стенді «Заводу Кобзарен-
ка». До нового сезону компанія запустила у виробництво 
причіпні розкидачі мінеральних добрив з сітчастим тран-
спортером із нержавіючої сталі. Такі транспортери краще 
протистоять агресивному середовищу, що створюють 
хімічні речовини в бункері. Крім того, сітчаста форма дає 
змогу краще працювати з добривами з невеликою нор-
мою внесення на гектар. Усе це підвищує термін експлуа-
тації розкидача та його продуктивність.

Інша новинка — бункер-перевантажувач зерна ПБН-
30 з обладнанням для підготовки насіння сої та інших 
культур. У комплект дооснащення входять протруювач та 
прорезинений шнек для завантаження бункера.

Компанія вивела на українських ринок прес-підбирач V640 
ірландського виробника Mc Hale. Вибір партнера зумовлений 
кількома факторами. По-перше, V640 оснащується підби-
рачем шириною захвату 2,1 м. Це дає змогу справлятися з 
великими валками після проходження високопродуктивних 
комбайнів з жатками шириною 8-12 м, що поширені в Україні. 
По-друге, перевірена роками система пресування формує 
щільні рулони з можливістю змінювати їх діаметр.

Реагуючи на інтерес аграріїв до альтернативних тех-
нологій виробництва теплової енергії, завод у 2016 році 
готовий запропонувати повний комплекс машин для 
заготівлі соломи та її спалювання. Він включає рулонний 
прес-підбирач, тюковоз і теплогенератор.

Наступною ланкою технологічного комплексу є переве-
зення. На сьогодні «Завод Кобзаренка» пропонує лінійку 
самозавантажувальних тюковозів власного виробництва 
для тракторів потужністю від 82 к. с. Завершальний етап 
— спалювання рулонів та виробництво теплової енергії. В 
компанії вирішили відмовитися від сторонніх постачаль-
ників та організувати складання теплогенераторів само-
стійно. Для цього буде запущено окремий цех. До кінця 
року планується відвантажити до   40 теплогенераторів.

ПАТ «Богуславська сільгосптехніка» представила лі-
нійку причіпних обприскувачів та самохідний – IBIS-3150.

На стенді ТОВ «Завод «Пожспецмаш»  запропонували 
до уваги аграріїв причіп-самоскид ПС-1528 нової модифі-
кації та бункер-накопичувач перевантажувач БНП-20.

ТОВ «Оріхівсільмаш» презентувало зернокидачі ЗЗП-
60, -100 та розкидувач мінеральних добрив РМД-3000.

Джерело:www.ukragroleasing.com.ua 
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John Deere (США). Американський виробник 

підготував ряд новинок, котрі значно полегшать 

роботу оператора. Зокрема це гнучка система 

швидкого навішування 1,7-тонного баласту на 

нижню частину корпусу трактора EZ Ballast. Її 

унікальність у тому, що баластування оператор 

проводить, не виходячи з кабіни.

Особливість конструкції EZ Ballast в тому, 

що система оптимізує розподіл ваги трактора, 

не задіюючи тяговий простір, необхідний для 

встановлення робочого обладнання. Нова си-

стема підвищує продуктивність і знижує витрати 

на експлуатацію.

Інша система — iTEC AutoLearn. Це перший 

у світі самонавчальний інструмент для управ-

ління розворотом трактора на полі. Система 

управління автоматично по кроках записує всі 

дії оператора і зберігає команди для повторного 

використання.

Ще одне ноу-хау - інтелектуальний повний 

привід, розроблений John Deere. Залежно від 

навантаження на вісь, пробуксовування колеса 

і швидкості трактора, повний привід автома-

тично вмикається або вимикається, знижуючи 

навантаження на оператора і зводячи  до міні-

муму помилки.

На замовлення трактори і комбайни John 

Deere можна оснастити 3D-камерою з кутом 

огляду 360°. Система виводить на екран до 

шести зображень. Таким чином оператор 

отримує майже повну картину того, що відбу-

вається навколо машини. Це підвищує безпеку 

під час руху дорогами загального призначення, 

маневрування, а також роботи з фронтальним 

навантажувачем.

Fendt (Німеччина)/AGCO. Німецький вироб-

ник розробив інноваційну систему Grip Assistant 

для нової флагманської серії 1000 Vario.

Як правило, на тракторах використовують 

багато баласту. В операторів немає доступу до 

інформації про динамічне навантаження на мости 

під час роботи в полі, тому вони збільшують 

баласт, щоб підстрахуватися. Це підвищує опір 

коченню, відбувається ущільнення ґрунту, а під 

час руху дорогою - переміщення значної ваги 

на трактор. Щодо параметрів тиску в шинах, то 

для конкретного виду робіт у полі і різних типів 

обладнання оператору необхідні зведені таблиці 

тиску, інструкції з експлуатації або додатки, дані 

в яких узагальнені. Навіть досвідчені оператори 

часто роблять налаштування на око, і в результа-

ті не використовують весь потенціал тракторів.

Інтегрована у Varioterminal система Grip 

Assistant покликана вирішити ці проблеми. Ве-

лика база даних у поєднанні з інтелектуальними 

алгоритмами і динамічними моделями, адапто-

ваними до Fendt 1000 Vario і лінійки обладнан-

ня, допомагає оператору задати необхідну вагу 

і налаштувати правильний тиск в шинах. При 

цьому необхідно виконати всього кілька простих 

дій: вибрати тип зчіпного пристрою, умови 

експлуатації, дані про шини, а також тип навіс-

ного обладнання. Після чого система швидко 

визначить відповідні параметри.

Для зміни налаштувань розроблені два 

режими: SpeedSelect і BallastSelect. Перший 

підійде для ситуацій, коли можна заздалегідь 

спланувати роботу і налаштувати трактор. Після 

введення основних даних Grip Assistant визначає 

оптимальний баласт, а також необхідний тиск у 

шинах. Режим BallastSelect слід використовувати, 

якщо баласт вже встановлений. У цьому випадку 

система розраховує оптимальний тиск в шинах 

на підставі основних даних і обраних умов роз-

поділу баласту, після чого надає рекомендації 

відповідного робочого діапазону швидкості.

Deutz-Fahr (Італія). Компанія представила 

технологію Driver Extended Eye (DEE), призна-

чену для контролю сліпих зон трактора. Збіль-

шення габаритів сільськогосподарської техніки 

створило проблему обмеженої оглядовості, 

зокрема, передньої зони трактора.

Концепція DEE заснована на новій системі ка-

мер з інтелектуальним блоком управління, на який 

«зав’язано» шість камер. Ключовою є передня 

камера, що фіксує появу перед трактором людей і 

дистанцію до них. Отримуючи цю інформацію, си-

стема зупиняє рух машини доти, доки людина не 

покине сліпу зону перед трактором. Крім того, DEE 

оснащується додатковими камерами, які дають 

змогу «заглядати» за поворот на перехресті.

Додамо, що технологію DEE Deutz-Fahr роз-

робила в співпраці з BFFT, відомою датчиками 

паркування автомобілів та системами автома-

тичного водіння.

AMAZONE (Німеччина). Компанія AMAZONE 

представила модернізований варіант системи 

AmaPilot - AmaPilot+. Новинка, сумісна з систе-

мою AUX-N, зводить управління великим обсягом 

функцій на один джойстик. На шість багатофунк-

ціональних клавіш, розміщених на трьох рівнях, 

користувач може запрограмувати 36 функцій.

В комбінації з ISOBUS-терміналом AMAPAD 

на багатофункціональний джойстик можна 

також запрограмувати функції термінала. Крім 

того, функції машин інших виробників, сумісних 

з системою AUX-N, також можна розмістити на 

клавішах AmaPilot+.

До речі, AMAPAD отримав більш широкий 

перелік функцій. Було представлено термінал з 

сенсорним дисплеєм на 12,1 дюйма і концеп-

цією MiniView. Додатково за рахунок функції 

Multi-UT клієнт отримує можливість управляти 

машиною і одночасно приладом AUX-N. В не-

далекому майбутньому AMAPAD пропонуватиме 

можливість міні-перегляду з власною системою 

AUX-N, де можна буде безпосередньо призна-

чати до 9 функцій машини або терміналу. Таким 

чином, оператор зможе одразу вибрати необ-

хідні функції, і «перегортування» підменю стане 

зайвим. Крім того, важливі функції управління, 

такі як, наприклад, клавіша OK, також може 

бути призначена на джойстику AmaPilot+.

Джерело:agravery.com



Володимир Лапа, перший заступник голови Державної 
служби України з питань безпеки продуктів харчування і 
захисту споживачів:

Що потрібно зробити для того, щоб 
українська картопля потрапила на єв-
ропейський ринок?

Процес виходу української картоплі на 
європейський ринок — двокомпонентний. 
Насамперед ми маємо довести, що наше 
законодавство в цій частині відповідає за-
конодавству ЄС. Це означає, що необхід-
ний більш жорсткий контроль, моніторинг 
якості. Мова йде про те, щоб щорічно 
обстежити 5% посівів картоплі на підтвер-
дження наявності або відсутності підка-
рантинних об’єктів. Для того, щоб адап-
тувати наше законодавство в цій частині, 
фахівці служби зараз розробляють 4 нор-
мативно-правові акти. Ми будемо готові 
презентувати їх уже через півтора місяці. 
Якщо Єврокомісія підтвердить, що наше 
законодавство відповідає європейському, 
тоді ми запросимо місію з ЄС. Її мета — 
перевірити, наскільки ці закони викону-
ються. Перевірять і виробничі потужності, 

але найбільшу увагу звертатимуть на те, 
як працює в Україні система контролю на 
прикладах тих чи інших підприємств. Цей 
процес досить складний і може зайняти 
від 2 до 5 років. Але є і друга сторона 
медалі: щоб перевіряти так, як буде ви-
магати цього нове законодавство, варто 
подумати, наскільки українські виробники 
готові до такої перевірки. Можливо, з цим 
не варто поспішати.
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www.kuhn.ua
Довговічність
та надійність

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

Продуктивність, надійність та
    економічність в одному агрегаті — 

самохідний обприскувач
KUHN MONTANA

Поліестровий бак 3000 літрів. Штанга до 42 метрів. Кліренс до 180 см. 
Витрати пального 12-14 л/год. Привід механічний або гідравлічний.

ХІТ сезону 2015 — PARRUDA 

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

СПЕЦІАЛЬНА
ПРОГРАМА

ФІНАНСУВАННЯ
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«АВТОКРАЗУ» – 40 РОКІВ 
Сорок років тому, у лютому 1976 року, наказом 

№ 17 по Міністерству автомобільної промисловості 
СРСР було створено виробниче об’єднання «Авто-
КрАЗ». 

Наразі  на підприємствах групи КрАЗ працюють 
близько 5,5 тисяч українців. Головне підприємство 
– ПАТ «АвтоКрАЗ», задає тон загальній командній 
роботі, для якого, в основному, українські машино-
будівні підприємства, що входять до групи КрАЗ, 
освоюють і виробляють свою продукцію. 

http://poltava.today

ПАЛИВО НОВОЇ ТОЙОТИ — 
КОРОВ’ЯЧИЙ ГНІЙ

З’явився офіційний відеоролик Toyota, перегля-
нувши який, можна зрозуміти, як продукти життє-
діяльності звичайних корів здатні давати паливо 
седану Mirai від Toyota.

Мета відеоролика тривалістю трохи більше 
трьох хвилин — показати процес виробництва 
біопалива, починаючи з моменту отримання 
вихідного матеріалу і закінчуючи швидким і 
плавним рухом нового автомобіля Mirai. На 
проміжній стадії відбувається «перетворення» 
коров’ячого гною в біоводень (відбувається 
це на спеціально обладнаній технічній стан-
ції). Головна дійова особа — інженер компанії 
Toyota.

Нагадаємо, що інноваційний концепт Toyota 
з’явився восени минулого року. Його потужність 
становить 153 к.с., рушійна сила виникає в уні-
кальному паливному відсіку, розбитому на комірки, 
внаслідок вивільнення енергії від взаємодії кисню і 
водню.

За повної заправки, яка відбувається протягом 5 
хвилин, автомобіль може проїхати близько 480 км.

Вартість Toyota Mirai становить 61,5 тис. до-
ларів на батьківщині авто – у Японії і 57,5 тис. 
доларів у США. В поточному році автовиробник 
планує реалізувати близько 400 нових машин, 
при цьому отримано вже понад півтори тисячі 
замовлень.

http://www.epochtimes.com.ua/
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АНАЛІЗ РИНКУ МОЛОКА В УКРАЇНІ: 
ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Минулий рік був досить складним для мо-
лочної галузі України і виробництво молока 
в країні скороротилося на 4% до 10,68 млн. т. 
Дана тенденція мала місце за рахунок зниження 
показників в господарствах населення. Сіль-
ськогосподарським підприємствам вдалося 
зберегти виробництво практично на рівні попе-
реднього року - 2,67 млн. т. 

Основною особливістю виробництва молока в Україні є 
сезонність. З травня по вересень в країні спостерігається 
сезон «високого молока». Стрімко зростає виробництво 
у господарств населення, оскільки вони планують отели 
так, щоб лактація припадала на період випасу. Сільсько-
господарські підприємства уже мають менше виражену 
сезонність, адже стараються розподіляти отели впродовж 
року, оскільки закупівельні ціни на молоко в зимовий період 
значно вищі.

Помісячне виробництво молока в Україні, тис. т

Лідером з виробництва молока на сільськогосподарських 
підприємствах є Полтавська область, займає 16% в струк-
турі. На другому місці знаходиться Черкаська область, а 
на третьому – Харківська. Лідером за темпами зростання 
стала Тернопільська область, виробництво молока в цьому 
регіоні зросло на 10,6%.

Позитивним досягненням в минулому році стало 
зростання продуктивності корів на підприємствах на 4,2% 
до 5426 кг в рік. 

В Україні мало місце стрімке скорочення поголів’я корів. 
Станом на 1 січня 2016 року налічувалося 2,17 млн. голів 
корів, а це на 8,1 % менше показників аналогічного періоду 
минулого року. Поголів’я корів на сільськогосподарських 
підприємствах склало 504,3 тис. голів ( 5,3 % ↓), а у госпо-
дарствах населення – 1,67 млн. голів (8,96 % ↓).

На переробні підприємства протягом 2015 року на-
дійшло близько 4,22 млн. т сировинного молока. Частка 
сільськогосподарських підприємств в цьому обсязі зросла 

до 57%, а господарств населення знизилася до 35%. Дана 
тенденція буде продовжуватись і в наступних роках, адже 
кількість корів в особистих селянських господарствах зни-
жується. 

Закупівельні ціни на молоко в перші дев’ять місяців 2015 
року були досить низькими і не могли забезпечити виробни-
кам бажаної рентабельності. Серед причин низького рівня 
цін слід зазначити падіння експорту через російські санкції, 
низький попит на молочні продукти на внутрішньому ринку 
через економічну кризу та подешевшання молочної продук-
ції на світовому ринку.

Починаючи жовтня 2015, закупівельні ціни на сировинне 
молоко підвищилися. Основною причиною стала сезонність 
і активізація експорту, що збільшило попит на молоко. В 
кінці року закупівельні ціни коливалися, залежно від сор-
ту від 5,30 грн./кг до 7,00 грн./кг (з ПДВ). Вищу ціну мали 
можливість отримати підприємства з великими обсягами 
виробництва.

Середні закупівельні ціни на молоко І ґатунку від сільськогосподарських підприємств, грн./кг (з ПДВ)

ТВАРИННИЦТВО



У січні 2016 року тенденція до зростання закупівельних 
цін на молоко продовжилася. Молоко І ґатунку в середньому 
закуповувалося за ціною 5,57 грн./кг. 

В 2016 році ситуація як для виробників молока так і для її 
переробників залишиться досить складною. Прогнозується 
подальше скорочення поголів’я корів як у господарств насе-
лення так і у сільськогосподарських підприємств. Особливо 
це стосується тих структур, які працювали до цього низько-
ефективно, а виробництво молока для них було соціальним 
проектом. Попит на молочні продукти на внутрішньому 
ринку залишатиметься досить стриманим, можливо, від-
будеться невелика його активізація в другій половині року. 
Позитивний вплив на розвиток молочного ринку в 2016 року 
може мати активізація експорту молочної продукції. Проте 
це завдання є досить складним і над його вирішенням ма-
ють не тільки активно працювати переробні підприємства, а 
й держава, яка має активно захищати інтереси вітчизняних 

виробників на міжнародні арені і сприяти освоєнню існуючих 
та відкриттю нових ринків збуту. Найбільш перспективними 
напрямками є країни Північної Африки та Азії.

Розвиток молочної галузі в 2016 році:
• підвищення частки молока від сільськогосподарських 

підприємств у структурі переробки;
• подальше зниження виробництва молока, особливо в 

господарствах населення;
• зростання попиту на якісне молоко з боку експортоорієн-

тованих підприємств;
• підвищення продуктивності корів
• диверсифікація ринків збуту молочної продукції, початок 

експорту на ринок ЄС;
• подальше освоєння китайського ринку;
• активізація попиту на внутрішньому ринку в другій поло-

вині року.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
СВИНИНИ В ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНОЇ 
ПОТУЖНОСТІ І ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Свинина є традиційним українським продуктом харчу-
вання, а свинарство в Україні однією з найстаріших галузей 
сільського господарства. В останні десятиріччя розвиток 
галузі свинарства в нашій країні зазнав значної концентрації 
та спеціалізації виробництва, суттєво скоротилась кількість 
виробників свинини. Ефективність сучасного свинарства 
базується на чотирьох основних складових: це генотипи 
тварин, умови їх годівлі, утримання і менеджмент. Аналізу-
ючи ці складові, слід відмітити, що в Україні на сьогоднішній 
день є всі умови для створення повноцінної кормової бази 
та повноцінної годівлі тварин. Оскільки наша країна є вироб-
ником значної кількості зернових культур, які є основою для 
годівлі свиней, в ній існує досить щільний ринок кормових 
добавок та преміксів. Стосовно умов утримання свиней в 
державі, справи дещо гірші. Це пояснюється в першу чергу 
тим, що частка господарств населення у загальнодержав-
ному виробництві м’яса свиней хоч і знизилась за останнє 
десятиріччя з 77,5% до 49,2%, та незважаючи на відсутність 
державної підтримки близько половини товарної свинини 
виробляється в цих господарствах. А говорити про якісь тех-
нічні рішення для цієї категорії товаровиробників складно. 
В фермерських та великих товарних господарствах технічні 
рішення з виробництва свинини також дуже різняться. Є 
ферми, які базуються на обладнанні кінця минулого сторіччя 
і є надсучасні комплекси, які використовують передове 
обладнання світових лідерів в цій галузі. 

Аналогічна ситуація із використанням генетичного 
потенціалу свиней. Більшість вітчизняних порід cвиней за 
продуктивними якостями поступаються сучасним європей-
ським та американським генотипам, тому що в Україні не 
працює державна програма за покращенням генетичного 
потенціалу в свинарстві. Більшість підприємств використо-
вують для товарного виробництва свинини міжпородне 
схрещування та гібридизацію, але систематичного підходу 
в цих питаннях немає, так як кожне господарство викори-
стовує породи та типи свиней на власний розсуд, що не 
завжди сприяє повній реалізації генетичного потенціалу 
тварин і, відповідно, підвищенню їх ефективності.

Управління стадом та свинарським підприємством в 
цілому при незначному поголів’ї також ускладнюється. 
Тому що важко знайти висококваліфікованого спеціаліста 
на невелику ферму. А якщо й можливо, то важко його моти-
вувати. Організованої служби дорадництва чи консалтингу 
в державі через колосальну недовіру в суспільстві не існує.

В розвинених країнах основна частка товарної свинини 
виробляється в промислових господарствах на основі 
найсучасніших технологій та генотипів, і тільки сектор 
органічного свинарства використовує екстенсивні техно-
логії виробництва та традиційні місцеві породи свиней. В 
Україні через низьку купівельну спроможність населення 
та непрозорість ринків збуту органічне виробництво сви-
нини практично відсутнє, тоді як в промисловому свинар-
стві спостерігаються тенденції до впровадження сучасних 
технологій виробництва. Сучасна свинарська ферма – це 
складний комплекс складових, без поєднання яких не-
можливо створити ефективне виробництво. В світі не існує 
«датських», «канадських», «голландських», «американсь-
ких» чи «німецьких» технологій, а є сучасні енегро- і ресур-
созберігаючі інтенсивні технології, які широко застосову-
ються в країнах з розвиненим свинарством, основою яких 
є потоковість і заданий ритм. Основним критерієм вибору 
технології виробництва продукції є максимальна економіч-
на ефективність виробництва продукції при збереженні її 
якісних показників. 

Нами було проведено аналіз продуктивності свиней в 
індивідуальних господарствах населення, свинарських 
господарствах з застарілими технологіями кінця мину-
лого сторіччя та сучасними промисловими комплек-
сами Дніпропетровської області. Для порівняння було 
взято 22 індивідуальних господарства з кількістю сви-
номаток від 5 до 20 голів, 7 господарств з традиційною 
технологією виробництва минулих часів, чисельність 
продуктивних свиноматок в яких коливалась  в межах 
60–240 голів, та 5 промислових комплексів з кількістю 
свиноматок від 300 до 1800 голів. Дані аналізу приве-
дені в таблиці 1.
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Таблиця 1. Показники виробництва свинини в господарствах різних типорозмірів 

Показник

 Категорія господарства
індивідуальні 
господарства 

населення

традиційні 
господарства

промислові 
комплекси

Середньорічна кількість свиноматок, голів 12 136 607
Кількість опоросів на одну свиноматку в рік 1,72 1,81 2,36
 Багатоплідність свиноматок, голів 9,4 10,1 12,4
Вік відлучення поросят, діб 32,3 36,8 24,5
Кількість ділових поросят від свиноматки в рік, голів 14,2 15,8 26,1
Середньодобові прирости в підсисний період , г 210 184 268
Середньодобові прирости на відгодівлі , г 632 504 796
 Маса свиней при реалізації, кг 136 117 106
Витрати кормів на 1 кг приросту, кг 4,72 4,74 3,11
Валове виробництво свинини на одну свиноматку, ц 18,7 17,6 26,6
Кількість свинини в живій масі на 1 м2 площі приміщення 0,64 0,81 2,16
Витрати часу на 1ц приросту, людино-годин. 5,99 6,17 4,09

Як видно з таблиці 1, в промислових господарствах 
більш інтенсивно використовувались свиноматки. 
Щорічно на свинокомплексі отримували на 0,55 опороси 
більше порівняно з традиційним підприємством, та на 
0,64 опороси – в порівнянні з індивідуальними господар-
ствами. За рахунок використання кращого генетичного 
матеріалу та більш комфортних умов утримання і годівлі 
від кожної свиноматки в промисловому господарстві 
отримували опорос на 2,3 голови поросят більше ніж 
в традиційних господарствах, та на 3,0 голови більше 
порівняно з індивідуальними. Від однієї свиноматки на 
рік в індивідуальному господарстві за рахунок низь-
кої інтенсивності використання отримано всього 14,2 
голови поросят, тоді як в традиційному підприємстві – на 
9,9%, а в промисловому – на 83,8% більше. За раху-
нок добрих умов утримання та кращих материнських 
якостей свиноматок сучасних генотипів на промислових 
підприємствах поросята росли з більш високою інтен-
сивністю і переважали за цим показником аналогів, які 
вирощувались в традиційних господарствах на 45,6%, та 
ровесників, які вирощувались в умовах індивідуальних 
господарств – на 27,6%. 

На вимогу ринку власники індивідуальних господарств 
реалізують свиней більш важких вагових категорій, тоді 
як свиноферми здають свиней з живою масою на 11,0% 

нижчою, а промислові комплекси, які прагнуть здавати 
свинину першої категорії, – на 28,3% нижчою.

 За рахунок кращих генетичних задатків, більш повноцін-
ної годівлі та комфортніших умов утримання свині на від-
годівлі в промислових комплексах приростали щодоби на 
796 г, тоді як в індивідуальних господарствах цей показник 
був нижчим на 164 г, а на традиційних фермах на – 292 г. 

Основною статтею витрат на виробництво свинини є 
корми, які займають близько 70% в собівартості виробле-
ної продукції. При нинішніх досить високих цінах на них 
важливою є їх раціональне використання. На промислових 
комплексах, за рахунок використання м’ясних генотипів 
свиней, більш детального балансування раціонів тва-
рин та штучному підтриманні параметрів мікроклімату 
впродовж року, витрати кормів на 1 кг приросту свиней 
склали 3,11 кг. В той час як в індивідуальних господарствах, 
де використовуються м’ясо-сальні породи свиней, корми 
балансуються здебільшого з використанням власного 
зерна та рідше – за допомогою покупних преміксів та 
білково-вітамінно-мінеральних концентратів. Свині утри-
муються в непристосованих приміщеннях з природною 
вентиляцією. За цих же причин аналогічна тенденція спо-
стерігалась і в господарствах, які використовують застарілі 
технології минулого сторіччя. 

Щодо ефективності використання тваринницьких 
приміщень, то промислові підприємства виробляли на 1 м2 
виробничої площі в 2,67 рази більше продукції порівняно 
з фермами – за умов застарілих технологій – та в 3,38 рази 
більше порівняно індивідуальними господарствами. 

За більш низького рівня автоматизації виробничих 
процесів, витрати часу на 1 ц приросту живої маси свиней 
також були вищими в індивідуальних господарствах та 
фермах традиційного типу в порівнянні з промисловими 
господарствами.

Таким чином, ефективність виробництва свинини на 
фермах з обладнанням минулого сторіччя призводить до 
низької його ефективності та не конкурентоспроможності 
порівняно з промисловими підприємствами. А на фоні 
різкого знецінення на нинішньому етапі свинини, призведе 
до неминучого їх банкрутства. Тому основним завданням 
таких ферм є їх модернізація. 

Індивідуальні господарства за рахунок більш низьких цін 
на зернові корми, які вони закуповують в період збору вро-
жаю, чи вирощують на власних пайових землях, та більш 
низьких цін на енергетичні ресурси, які держава дотує для 
сільських подвір’їв, поки що конкурують з промисловими 
господарствами. Але для подальшого підвищення ефектив-
ності виробництва свинини в них їм потрібне технічне пе-
реоснащення своїх виробництв та використання сучасних 
генотипів свиней.
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ПОГРУЗЧИКИ

Цена от 44 400 USD

 SEM 
ЗАВОД КОРПОРАЦИИ CATERPILLAR®

SEM639B
SEM656D
SEM656D HL

Модель

9 900
17 100
17 800

Масса

125
220
220

Мощность
двигателя, л.с.

3 000
5 000
5000

Max грузо-
подъемность, кг

1,7
3,0
4,5

Кош стандартный 
м.куб.  

3 050
3 096
3 600

Высота выгрузки
ковш =  45°

44 400
72 100
75 600

Цена в USD
DDP Киев
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ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БНП-20

Об’єм кузова 22 м3 Об’єм кузова 30 м3 Об’єм кузова 40 м3

БУНКЕР-НАКОПИЧУВАЧ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БНП-30

БУНКЕР-НАКОПИЧУВАЧ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БНП-40




