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ПРАКТИЧНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, 
ГНУЧКІСТЬ!

Компанія «Цеппелін Україна» – 
офіційний дистриб’ютор техніки 
Challenger! 

0 800 300 350
www.zeppelin-agro.com.ua

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







ОТРИМАЙ ВІД 10 000 ГРН 
ЗНИЖКИ НА ЕЛЮМІС®, 
КУПУЮЧИ ВІД 100 ПОСІВНИХ 
ОДИНИЦЬ КУКУРУДЗИ!

АКЦІЯ! 

З 25 січня по 01 травня 2016 року

НК Фалькон ФАО 220
СИ Новатоп ФАО 240
НК Канзас ФАО 290
НК Термо ФАО 330
НК Люціус ФАО 340
СИ Енігма ФАО 230

Консультаційний центр
тел.: 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ПРИКЛАД:
100 посівних х 100 грн = 
10 000 грн знижки
1000 посівних х 100 грн = 
100 000 грн знижки

100 грн знижка на Елюміс® за кожну 
посівну одиницю, якщо обсяг придбаних 
гібридів від 100 посівних!

125 грн знижка за кожну посівну нового 
гібриду СИ Енігма.

Новинка!
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НАСІННЯ ЦУКРОВОГО

БУРЯКА
категорії «Фермер» -
гарна ціна, гарні врожаї

КОЖЕН 3-й
КІЛОГРАМ

ЦУКРУ
в Україні вироблений з буряка селекції

VANDERHAVESES



СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Робота закипіла. Вже підживлено ґрунт, вже активно сіють ячмінь та пшеницю. Готують 
комбайни до сезону збирання. Є прогнози, що весна буде мокра та затяжна – це було б добре, бо 
всі пам’ятають, як минулого року вже у квітні настало фатальне пекуче літо. Але попри це, 
синоптики пророкують, що літо знову буде спекотне, хоч і настане пізніше, тобто вчасно за 
календарем. Аграрії зціпили губи, налаштовані скептично, іноді – песимістично, але ж, як кажуть: 
назвався грибом – лізь у кошик. Чи святе покликання, чи тяжка доля – вирішувати кожному, але 
в будь-якому випадку сільське господарство – це велика відповідальність. Коли вже потурбував 
землю – не кидай її, не дай зарости бур’янами, не дай пропасти ресурсові, який дає хліб. Ми 
відповідальні за тих, кого приручили, а земля – це жива істота, яку приручили ви, аграрії. 

В умовах різких погодних змін сільгоспвиробники цьогоріч дезорієнтовані. Що краще сіяти, 
щоб культура більш-менш вдало пережила посуху? Навіть при використанні стійких та 
продуктивних сортів і гібридів втрати під час посухи великі, особливо, коли згадуєш урожайність 
«золотих» років. А людина все пізнає у порівнянні. Багато аграріїв відмовляються від сої, яка є 
дуже вологозалежною. Певно, знову на полях рясно усміхатиметься король-соняшник. Дехто ж по-
філософськи ставиться до ситуації, не метушиться, а тримається свого багаторічного курсу. 
Соя, значить соя. Рік на рік не припадає. Переживемо. І це теж по-своєму правильно. 

Коли ж в Україні повноцінно запанують новітні it-технології? Коли ж нашим аграріям більш 
не доведеться вагатись, чого, скільки, де і коли сіяти, скільки, коли і чого вносити? Якісні, 
перевірені авторитетами, інструменти для цього вже є, а у нас і досі гадають по зірках. Тут 
ціни на продукцію падають, тут держава своєю жадністю шлях підрізає, тут корівник треба 
реставрувати та елеватор добудовувати… Ну коли ж ще думати про ці супутникові системи та 
автопілоти? Утім, шановні аграрії, думки про це нещадно неминучі. Якщо, звісно, хочете вижити. 
Бо ніхто, окрім вас, не подбає про ваш завтрашній день, і треба самим робити прогноз погоди. 
Нова ера вже настала, а якщо ви цього ще не помітили – треба всього-на-всього розплющити очі. 
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НОВИНИ

2-4 БЕРЕЗНЯ У ЛЬВОВІ ВІДБУЛАСЯ ІХ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА АГРОТЕХНІКА-2016

Метою проведення заходу було надання ін-
формації сільгоспвиробникам, фермерам, де 
можна придбати відповідну техніку, запчасти-
ни до неї, комплектуючі. Адже вже почалася 
посівна. 

Така виставка дає можливість наглядно розібратися 
у різноманітності техніки, проаналізувати можливості 
та обрати оптимальний варіант для свого господар-
ства.

 Цьогоріч було представлено ще більше спеціалізова-
ної техніки: трактори,  міні-трактори, мотоблоки, куль-
тиватори, плуги, сівалки, косарки, обприскувачі, карто-
плесаджалки, причіпи, копачки, машини для очищення 
та сепарування зерна, зернометачі, запчастини. Також 
були представлені засоби захисту рослин та  добрива, 
обладнання для тваринництва, для переробки біомаси, 
кормоподрібнювачі, кормозмішувачі,  насіння, саджан-
ці, квіти, інша сільгосппродукція та сучасні проекти в 
сільському господарстві.

У рамках виставки відбувся ряд конференцій, семіна-
рів, які проводили компанії-учасники заходу.

Так, польська агрохімічна компанія «Dr Green» пре-
зентувала свою програму: «Роль мікроелементів у жит-
тєдіяльності рослин, дефіцит мікроелементів у рослині 
та технологія позакореневого підживлення мікродобри-
вами «Dr Green». Слово мав Джегош Вітек, генеральний 
директор (Польща).

Далі була проведена конференція: «Діяльність та 
перспективи розвитку Ради сільськогосподарських 
підприємств Львівської області». Про діяльність та пер-
спективи розвитку доповів Олег Іванчина, голова Ради 
сільськогосподарських підприємств Львівської області, 
керівник приватної агрофірми «Білий Стік».

Далі гості виставки мали можливість відвідати семі-
нар на тему: Характеристика макро-, мікроелементів 
живлення та їх фізіологічне значення для рослин. Орга-
нізатор: ТОВ «Мінераліс Україна».

Перший день виставки закінчився розгорнутим семі-
наром на тему: Переведення теплогенеруючих агрегатів 
на біологічні види палива: технічні можливості та рішен-
ня, теоретичні розробки та практичний досвід.

Модератором данного семінару виступив Михайло 
Кожушко, директор Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого. 
Про сучасний стан та напрямки переоснащення зер-
носушарок твердопаливними теплогенераторами на 
місцевому біопаливі доповів Роман  Войтович, вчений 
секретар Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 
Оцінку потенціалу твердого біопалива для локальних 
сільських територій дав Василь Думич, завідувач ла-
бораторії Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 
Було розглянуто ряд інших дотичних питань і це викли-
кало жвавий інтерес у відвідувачів виставки.

Наступного дня виставковий зал розпочав свою ро-
боту у звичному режимі. І цього дня компанії-учасники 
продовжили конференції та семінари.

Компанія «Мнагор» провела семінар на тему: «Цукро-
ва кукурудза крокує світом».

Компанія «АМАКО Україна» провела свій семінар, про-
грама якого включала ряд доповідей. Про використан-
ня комерційного транспорту у галузі сільського госпо-
дарства доповів Іван Ващенко, керівник департаменту 
комерційної техніки.

Що відбувається на ринку інноваційних технологій за-
хисту рослин з використанням обприскувачів «АРАСНЕ» 
доповів Андрій Лісовий, директор заводу «АРАСНЕ» у 
Європі та СНД.

Щодо сучасних технологій господарювання із вико-
ристанням техніки і технологій фірми «KOCKERLING» 
доповів її представник Юрій Береш.

Про спеціальні пропозиції фінансування аграрного 
сектору для клієнтів «АМАКО» доповів Максимич О.В., 
начальник відділу продажу роздрібних послуг філії АТ 
«Укрексімбанк».

Останній третій день виставки також був цікавим. 
Компанія «Мехмелмаш» презентувала гідророзподіль-
ники для сільськогосподарської та спецтехніки.

Також відбувся семінар на тему «Розвиток горіхового 
бізнесу в Україні». Організатором виступила «Українська 
горіхова Асоціація». Доповів Пахно В.Г.

Логічним завершенням виставки стало нагородження 
учасників дипломами.

З кожним роком експозиція виставки збільшується, на 
аграрний ринок України виходять нові цікаві компанії, 
які мають що запропонувати сільгоспвиробникам.

Любов Смереканич
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НОВІ ПОДАТКОВІ «ПРАВИЛА» ДЛЯ АГРАРІЇВ:
ЧИ БУДЕ ПРОДОВЖЕННЯ ГРИ?

У питанні розвитку бізнесу визначальним є безліч факторів. Серед них чи не найбільш важливим в 
ринкових умовах – рівень державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, який мав би 
нівелювати негативний вплив зовнішнього середовища і сприяти економічному росту. Іншими словами 
це називається «не заважати» працювати бізнесу.

Та незважаючи на так звану економічну свободу, продикто-
вану ринком, держава як суб’єкт відносин між суспільством та 
бізнесом законодавчо регламентує його діяльність, впливає 
на процес формування доходів тощо. Дієвим інструментом 
у цьому процесі однозначно можна назвати оподаткування. 
На сьогодні це найбільш обговорюване питання, особливо 
для аграрного сектору економіки, який завжди користувався 
«поблажливим» ставленням з боку держави.

Тож виникає питання: як нові податкові реформи вплинуть 
на аграріїв, і чого від них чекати?

Але давайте все по порядку. Як відомо, основним законо-
давчим документом, який регулює процес оподаткування, 
є Податковий кодекс України. Для сільськогосподарського 
підприємства, що, як правило, користується спеціальним 
режимом оподаткування, можна виділити три головні податки 
та збори, які мають найбільший вплив на результати діяль-
ності: податок на додану вартість, єдиний податок (колишній 
фіксований сільськогосподарський податок) для платнків 4-ої 
групи та єдиний соціальний внесок.

Щоб ним скористатися, необхідно відповідати визначенню 
сільськогосподарського підприємства згідно чинного законо-
давства, а саме: це підприємство, основною діяльністю якого 
є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподар-
ських товарів (послуг) на власних або орендованих основних 
фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага 
вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не 
менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставле-
них протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових 
періодів сукупно.

Податок на додану вартість. До 1 січня 2016 року 
позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань та 
податкового кредиту залишалася на спеціальному рахунку 
для подальшого використання у виробничих цілях. Для всіх 
представників аграрного бізнесу, особливо малих та середніх 
підприємств, акумульовані кошти були істотним ресурсом 
обігових коштів протягом усього сезону весняних та осінніх 
польових робіт. Починаючи з 2014 року, коли нова українська 
влада увійшла в переговорний процес з Міжнародним валют-
ним фондом щодо отримання траншів допомоги, в аграрному 
секторі економіки готували до ліквідації будь-які податкові 

пільги як одну із умов довготривалої співпраці із кредитора-
ми. І цей час настав.

На сьогодні позитивна різниця між сумою податкових 
зобов’язань та сумою податкового кредиту лише частково 
залишається сільськогосподарському виробнику і, як прави-
ло, менша. До таких операцій у сільському господарстві, за 
якими ПДВ підлягає перерахуванню або до бюджету, або на 
спеціальні рахунки, належать наступні:

1. За операціями з сільськогосподарськими товарами/по-
слугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами 
та операцій з продукцією тваринництва):

- до державного бюджету - у розмірі 50 відсотків;
- на спеціальні рахунки - у розмірі 50 відсотків;
2. За операціями із зерновими і технічними культурами:
- до державного бюджету - у розмірі 85 відсотків;
- на спеціальні рахунки - у розмірі 15 відсотків;
3. За операціями з продукцією тваринництва:
- до державного бюджету - у розмірі 20 відсотків;
- на спеціальні рахунки - у розмірі 80 відсотків.
Враховуючи, що зернові та технічні культури займають 

основну частку у валовому виробництві більшості товарови-
робників, а продукція тваринництва та інша продукція рос-
линництва – невелику і переважає у дрібнотоварних госпо-
дарствах чи господарствах населення, які не є платниками 
цього податку, то прийняті зміни у податковому законодавстві 
можна оцінювати вкрай негативно.

Щоб не бути багатослівними, ми спробували проаналі-
зувати вплив податкової реформи щодо ПДВ на прикладі 
реальних цифр (табл. 1). За основу ми взяли фактичні 
обсяги реалізації сільськогосподарської продукції аграрними 
підприємствами за 2015 рік та для наочності припустили, що 
цей обсяг залишиться і у 2016 році. Виходячи із середніх цін 
реалізації та розрахункових припущень щодо сум податко-
вого кредиту, які бралися до обчислень позитивних різниць 
між податковими зобов’язаннями (ПЗ) і кредитом (ПК) на 
загальнодержавному рівні (а вона дорівнювала приблизно 29 
млрд. грн.), встановлено, що загальна сума втрат аграрного 
сектору від перерахувань сум ПДВ до бюджету становитиме 
майже 19 млрд. грн. Орієнтовні розрахунки за видами про-
дукції відображено у таблиці.

АКТУАЛЬНО
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Таблиця 1. Порівняльні розрахунки з перерахування ПДВ сільськогосподарськими підприємствами згідно прийнятих 
змін до податкового законодавства

Вид продукції Обсяг реалізації 
у 2015 р., тис. 
тонн

Середня ціна 
реалізації з 
ПДВ, грн./т

Розрахункова сума,
млн. грн.

Залишається 
у виробника, 
млн. грн.

Розра-
хункові 
втрати, млн. 
грн.податкових 

зобов’язань з 
ПДВ

позитивної різниці 
між ПЗ та ПК

2015 2016

Зернові та технічні культури

Зернові культури
45380 2912 22024 10640 10640 1596 9044

Олійні культури 14630 7531 18363 8871 8871 1330 7541

Цукрові буряки 2856 788 375 181 181 27 154

Інші сільськогосподарські товари

Картопля 391 2436 159 77 77 38 39

Овочі 1044 3903 679 328 328 164 164

Плоди та ягоди 294 5894 289 140 140 70 70

Виноград 154 6450 166 80 80 40 40

Олія 19 14627 46 22 22 11 11

Цукор 1349 9633 2166 1046 1046 523 523

Тваринницька продукція

Худоба та птиця у 
живій вазі

1947 21966 7128 3443 3443 2754 689

Молоко 2538 4347 1839 888 888 710 178

Яйця, млн. шт. 8897 1333 1977 955 955 764 191

Вовна 271 14216 642 310 310 248 62

Мед 462 30539 2352 1136 1136 908 228

Всього х х 58204 28118 28118 9183 18935

Єдиний податок (колишній фіксований сільськогоспо-
дарський податок). Для сільськогосподарських товаро-
виробників, починаючи із 2015 року, замість фіксованого сіль-
ськогосподарського податку запроваджено четверту групу 
єдиного податку із встановленням відповідних критеріїв.

При цьому слід наголосити, що об’єктом оподаткування є 
площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасо-
вищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду 
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебу-
ває у власності сільськогосподарського товаровиробника або 
надана йому в користування, в тому числі на умовах оренди, 
що оформлена у встановленому порядку. Базою оподатку-
вання залишилась нормативна грошова оцінка 1 га сільсько-
господарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних 
насаджень).

Однак з січня 2016 року істотно змінилися ставки єдиного 
податку з одного гектара сільськогосподарських угідь залеж-
но від категорії (типу) земель, їх розташування (у відсотках 
бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім тих, що розташовані 
у гірських зонах та на поліських територіях, а також тих під-
приємств, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) 
та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті) – з 
0,45 до 0,81 (в 1,8 разів більше);

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях – з 0,27 до 0,49 (в 1,81 
разів);

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних наса-
джень, розташованих у гірських зонах та на поліських терито-
ріях) – з 0,27 до 0,49 (в 1,81 разів);

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зо-
нах та на поліських територіях – з 0,09 до 0,16 (в 1,77 разів);

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у 
власності сільськогосподарських товаровиробників, які 
спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці 
продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у 
користування, у тому числі на умовах оренди – з 3,0 до 5,4 (в 
1,8 разів).

Якщо говорити мовою цифр, то нами встановлено наступні 
тенденції, які слід очікувати у 2016 році платникам цього по-
датку. Розрахункові суми прогнозних показників нарахування 
єдиного податку для четвертої групи можуть бути меншими 
від фактичних даних у поточному році через відсутність 
достовірної інформації про розмір площ ріллі, сіножатей, 
пасовищ, багаторічних насаджень та їх часток у загальній 
величині використовуваної землі аграрними підприємствами. 
Тому за основу ми обрали базові ставки податку для цих 
категорій земель (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняльні розрахунки з перерахування єдиного податку сільськогосподарськими підприємствами згідно 
прийнятих змін до податкового законодавства

Категорія земель Площа на 
кінець 2014 
року, тис. га

Нормативна грошова 
оцінка,
грн. за 1 га

Розмір ставки 
єдиного податку, %

Розрахункова 
сума єдиного 
податку, млн. грн.

Розра-хункові 
втрати, млн. грн.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Рілля, сіножаті і 
пасовища

20371 25773 30927 0,45 0,81 2362,6 5103,1 2740,5

Багаторічні 
насадження

201,9 49404 59284 0,27 0,49 26,9 58,6 31,7

Всього 20572,9 х х х х 2389,5 5161,7 2772,2

Як бачимо, сільськогосподарські підприємства у 2016 році 
будуть змушені сплатити більш як удвічі більше єдиного 
податку порівняно із 2015 роком. Відбудеться це за рахунок 
зростання нормативної грошової оцінки на 20% та розміру 
ставки єдиного податку у середньому у 1,8 разів. Таким 
чином, загальні очікувані втрати від підвищення податкового 
навантаження у процесі використання землі становитиме 
приблизно 2,8 млрд. грн.

Єдиний соціальний внесок. Ще одним важливим подат-

ком для сільськогосподарського підприємства є нарахування 
з єдиного соціального внеску. Він не є настільки глобальним 
або визначальним у формуванні фінансових результатів під-
приємства як ПДВ чи фіксований сільськогосподарський по-
даток, адже формує лише 2-3 відсотка собівартості продукції. 
Але це чи не єдиний податок, який у податковій реформі 2016 
зазнав для підприємств позитивні зміни в сторону зниження 
податкового тиску на фонд заробітної плати, що постійно 
зростає.
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Так, у 2016 році встановлено єдину ставку нарахування 
ЄСВ в розмірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше нарахо-
вувався ЄСВ. До цього сільськогосподарські підприємства 
нараховували на фонд заробітної плати приблизно 37,2%. 
Виняток становитимуть тільки спеціальні ставки нарахування 
ЄСВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишатимуться 
без змін.

Особливістю цьогорічного нарахування та сплати ЄСВ є 
те, що законодавством чітко встановлено мінімальну та мак-
симальну величину місячного доходу, на який нараховується 
ЄСВ.

Сума мінімального страхового внеску з ЄСВ становитиме: 
- з 01.01.2016 р. – 303,16 грн. (22% х 1378 грн.);
- з 01.05.2016 р. – 319 грн. (22% х 1450 грн.);
- з 01.12.2015 р. – 341 грн. (22% х 1550 грн.).
Максимальна величина місячного доходу, на який нарахо-

вується ЄСВ, становитиме 25 прожиткових мінімумів (раніше 
– 17), тобто:

- з 01.01.2016 р. – 34450 грн. (25 х 1378 грн.);
- з 01.05.2016 р. – 36250 грн. (25 х 1450 грн.);
- з 01.12.2016 р. – 38750 грн. (25 х 1550 грн.).
Якщо відобразити зміну відсоткових ставок ЄСВ на прикладі 

загального фонду оплати праці у сільському господарстві, то 
можна отримати наступну позитивну картину (табл. 3).

Для розрахунків ми обрали такий показник як фонд оплати 
праці штатних працівників сільськогосподарських підпри-
ємств (з врахуванням тимчасових працівників сезонного 
характеру у великих та середніх підприємствах з кількістю 
працюючих понад 50 осіб) та для наглядності припустили, що 
фонд не зміниться у поточному році. Таким чином, загалом 
сільськогосподарські підприємства як мінімум зекономлять 
понад 2,4 млрд. грн.

Таблиця 3. Порівняльні розрахунки з перерахування ЄСВ сільськогосподарськими підприємствами згідно прийнятих 
змін до податкового законодавства

Галузь Фонд оплати праці 
штатних працівників у 
2015 році,
млн. грн.

Ставка ЄСВ,
відсотків

Розрахункова сума ЄСВ 
для сплати, млн. грн.

Розра-хункова 
економія, млн. 
грн.

2015 2016 2015 2016

Сільське господарство 15715,2 37,2 22,0 5846,0 3457,4 2388,6

Загальні висновки. Оголошена податкова реформа в 
частині діяльності аграрних формувань у поточному році 
матиме колосальні наслідки, які можна оцінювати по-різному, 
але точно не байдуже.

1. За результатами поточного року стає зрозумілим, що 
податкове навантаження на аграрний сектор економіки 
значно зросте. Рівень підвищення обсягу сплачених податків 
порівняно із 2015 роком зросте приблизно на 19-20 млрд. грн.

2. Це матиме однозначно негативні наслідки щодо формуван-
ня фінансових результатів та спричинить різке погіршення фі-
нансового стану сільськогосподарських підприємств, особливо 
враховуючи той факт, що пільгове оподаткування до 2016 року 
було єдиним інструментом державної підтримки галузі.

3. Диференційовано податкова реформа впливатиме на 
різні галузі. Так, вважаємо, що у короткотерміновій перспек-
тиві (а з 2017 року планується ліквідація усіх податкових 

пільг) це спричинить зниження комерційного інтересу до тва-
ринництва загалом та суміжних до нього галузей рослинни-
цтва. У структурі аграрного виробництва можна спрогнозува-
ти зростання частки виключно експортно орієнтованих видів 
продукції (пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку, плодів), 
а також частково таких видів тваринницької продукції як 
молоко, вирощування птиці та яєць.

4. Відсутність альтернативних шляхів залучення фінансових 
коштів, як це можуть собі дозволити вертикально інтегровані 
аграрно-промислові утворення, запустить механізм закриття 
малих підприємств, які не витримають конкуренції. Не зможуть 
практично вижити і господарства населення, які мають багато 
спільних сфер взаємовідносин із фермерами тощо.

Підготував Сава А.П., кандидат економічних наук, старший 
науковий співробітник
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ВРОЖАЙ 2016 РОКУ
ФЕРМЕРЕ, ДОПОМОЖИ ОЗИМИМ

При поновленні весняної вегетації слід забезпечити допомогу 
озимим рослинам в інтенсивному відростанні вторинної кореневої 
системи та забезпечення їх поживними речовинами. Для цього 
використовують підживлення «по Бузницькому», РУМИ, бакові 
суміші з стимуляторів, мікроелементів та НАНо добрив. Як показу-
ють досліди та практика живлення  рослин по листу системними 
добривами, в перші дні при поновленні 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 довжина коренів, в порівняні з 
першим, де освоєння азоту затримується на 7-10 днів,  а лист ос-
тається 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 залиш-
ки хвороб, то до цієї суміші слід дода-
ти 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 біома-
си, 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 зростанням експорту с/г продукції 
можливо посилення контролю за вико-
нанням Закону України «Про агрохімі-
кати та пестициди», за яким отрима-
ний врожай з незареєстрованими (не 
дозволеними) агрохімікатами не може 
бути використаним.

Поки ще є час, слід перевірити, як 
впливають стимулятори так і НАНо 
добрива на системність та корне-
утворення. Для цього слід в чашках 
«Петрі», або на тарілочках, покритих 
салфетками, проростити насіння різ-
них культур обприскане (не замочене) 
1%-ним розчином, в порівнянні з 
контролем  не обприсканим.

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

Додаткову силу в розвитку рослин 
та забезпеченні гарантованого вро-
жаю 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 покращиться якість 
зерна, на богарі препарат врятує від 
запалу, зменшить винос вологи з ґрун-
ту рослинами вдвічі, покращить ґрунт в 
ризосфері.

Інструкцію з використання та по-
льові результати можна побачити в 
інтернеті. Для цього слід набрати в 
Google: «Лідер України»-База сільхоз 
підприємств 2015-Херсонська обл.- 
Комерційна інформація – Добриво 
Мочевин-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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Всі українці – і не тільки – знають про існування корпорації «Оболонь», про пиво цієї марки, яка 
вже твердо зарекомендувала себе на ринку світового харчового виробництва. Але справжню ціну 
праці при виробництві цього напою, сутність та історію його виготовлення може зрозуміти тільки 
аграрій, який власними руками беріг та готував ґрунт для посіву ячменю, пильнував стиглість його 
колосків, які згодом перетворюють в солод. ТОВ «Оболонь-Агро» – одне з тих підприємств, де 
народжується ячмінь для виробництва пива «Оболонь», але не тільки це є потужним напрямком 
роботи господарства. Його директор, Михайло Миколайович Жила – серйозний та відданий своїй 
справі аграрій, який вміє адекватно оцінювати реальну ситуацію в галузі сільського господар-
ства та свої можливості, розповів мені про сьогодення одного з найпродуктивніших підприємств 
Хмельниччини.

– Михайле Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, про 
основні види діяльності ТОВ «Оболонь-Агро» та про 
його роль в контексті діяльності корпорації «Оболонь».

– В серпні 2016 року «Оболонь-Агро» виповнюється 10 
років. 100%-м засновником підприємства є ПАТ «Оболонь». 
Розпочинали ми аграрний бізнес з суборенди 385 га. Кож-
ного року потрохи добирали землі, все здавалося мало, і на 
сьогоднішній день ми маємо 13 492 га в обробітку. Основна 
частина земель знаходиться в Чемеровецькому районі, а 
також в Городоцькому – загалом виходить територія 20 на-
селених пунктів. 

Вирощуємо фактично весь набір сільськогосподарських 
культур: озимі пшениця, ріпак, ячмінь, ярий ячмінь, соя, 
кукурудза, соняшник. В цьому році будемо вперше висівати 
льон олійний та мак, але з останнім маємо певний клопіт, бо 
потрібна поліцейська охорона та ліцензія – вже закінчуємо 
оформлення. Крім того, після перерви ми знову будемо 
сіяти цукровий буряк, це, в першу чергу, потрібно для роз-
рахунку з пайовиками – для переробки збуваємо його на 
цукровий завод в Чортків. Для тваринництва висіваємо ба-
гаторічні трави та горох, вони й дуже добрі попередники для 
багатьох культур, зокрема озимих пшениці та ячменю. Сіво-
зміни ми чітко дотримуємося, в її системі у нас знаходиться 
8 полів. Середній розмір одного складає 1600 га. 

– Але, певно, головною культурою все ж таки є яч-
мінь…

– Ячмінь у нас займає 30% площі. На виробництво пива 
використовується в основному ярий, але і озимий теж  – є 

певні розроблені для цього сорти. Почали використовувати 
їх років 5 тому, спочатку висіяли 4 сорти, до сьогоднішнього 
дня залишили один – Маскара, він нас цілком задовольняє. 
Але за виходом екстракту все одно для пивоварної галузі 
кращим є ярий ячмінь. 

Основна мета створення ТОВ «Оболонь-Агро», окрім ви-
рощування пивоварного ячменю, складається в забезпечен-
ні якісним насіннєвим матеріалом господарств-партнерів, 
які працюють з нами. Тож, у нас на господарстві побудова-
ний датський насіннєвий завод з потужністю 10 тонн/год. 
Ми закупляємо за кордоном супереліту та еліту, вирощуємо 
ячмінь та виробляємо насіння на продаж. Крім того, для 
компанії «KWC» вирощуємо гібридне жито та маємо випро-
бувальні ділянки їх гібридів кукурудзи.

Після ячменю важливою культурою для нас є пшениця. 
Сорти цієї культури використовуємо вітчизняні – співпрацю-
ємо з Миронівським інститутом пшениці, сіємо їх сорт «Да-
рунок Поділля», а також сіємо Кубус від компанії «КWС». 
Пшениця виходить у нас в основному 3-6-го класів, у 2014 
була 2-го. В технологіях щодо вирощування цієї культури 
нам ще є куди рухатись. Не завжди добре впливає і те, що 
ми збираємо її вже після ячменю, і пшеницю, наприклад, 
може встигнути трохи підбити дощ. 

– А яку культуру Ви вважаєте найрентабельнішою?
– Аграрний бізнес створений для того, щоб він процвітав, 

і кожне підприємство повинно мати прибутки. І у підсумку 
виходить, що якщо взяти озимі, ріпак, сою, то вони дають 
більш менш однакові результати за затратами та прибут-
ком, різниця не значна. Але, звісно, при жорстких неперед-
бачуваних погодних умовах певна культура може страждати 
більше за інші. Наприклад, того року з сої ми зібрали 
врожай тільки 1,3 т/га. Пшениця вийшла 78,6 ц/га, озимий 
ячмінь 61 ц/га, ярий – 60 ц/га, кукурудза 5 т/га, ріпак – 3 т/
га, соняшник 2,6 т/га.

– Розкажіть, будь ласка, про ґрунт на території госпо-
дарства та технології роботи з ним.

– У нас в основному темно-сірі або опідзолені чорнозе-
ми. Раз на 5-6 років ми проводимо аналіз ґрунтів – працю-
ємо з Каменець-Подільською хімічною лабораторією, нас 
поки що вона задовольняє. На рахунок обробітку – коли 
ми розпочинали свою роботу, тоді дискували, а потім ди-
вимося, що почала падати врожайність. Тож, повернулись 
до оранки – кожного року проводимо її на всіх полях, окрім 
тих, що під ріпак. Під цукровий буряк будемо робити по-
глиблення від 30 до 40 см. У 2014 році закупили чизельні 
плуги, і відтоді робимо відповідний обробіток ґрунту ними, 

ГОЛОВНЕ НА ТОВ «ОБОЛОНЬ-АГРО» – 
ПОВАГА ДО ЛЮДЕЙ

ГІСТЬ НОМЕРА
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який дозволяє не втрачати вологи та запобігає створенню 
плужної підошви.

Перед цьогорічною весняною посівною кампанією ми 
вже закупили біля 3600 тонн добрив: вапнякову селітру – 
для першого підживлення, карбамід, аміачну селітру, нітро-
амофоску тощо. Обов’язково вносимо органіку, за минулий 
рік ми розкинули на поля 20 тис. тонн гною.

До речі, ми вже розпочали сіяти ярий ячмінь – 23 люто-
го вийшли в поле і до сьогодні посіяли 318 га. Ми завжди 
намагаємося почати якомога раніше, а зараз тим паче, бо 
наразі ґрунт на 60-70% забезпечений вологою. Плануємо 
висіяти 2300 га ячменю. 

– А по решті культур як розподіляється площа?
– В цьому році збільшуємо посіви соняшнику до 1028 га, 

льон з маком та цукровим буряком складатимуть 1600 га, 
пшениця з житом – 1700 га, озимий ячмінь – 2038, ріпак – 
1775 га, кукурудза – 1500 га, соя – 1700 га.

– Чи є у Вас на підприємстві якісь особливості в сис-
темі захисту рослин?

– Ми використовуємо комплексну систему захисту ори-
гінальними європейськими препаратами. На пшеницю і 
ячмінь тричі вносимо фунгіциди та інсектициди – є потреба. 
Працюємо з МПП «Фірма «Ерідон». Разом з компанією 
«Сингента» у нас створений Агроцентр площею 12 га, де 
кожного року проводяться Дні поля, і є чудова можливість 
навчитись новим навичкам та почути про новинки компанії. 

– У зв’язку з тим, що Ваше господарство простира-
ється на такій великій території, як у Вас організований 
технічний парк?

– Основний парк – тракторний і комбайновий, майстерня 
і головні технічні спеціалісти знаходяться в Чемерівцях, і 
за допомогою цих ресурсів виконується 60% робіт на під-
приємстві. А так кожний відділ має свою окрему невеличку 
технічну майстерню та фахівців на місті, які допомагають 
основній базі, доповнюючи один одного. Маємо 5 тракторів 
John Deere, 12 комбайнів Claas, плуги Lemken, Maschio 
Gaspardo, 2 самохідні аргентинські обприскувачі Pla, на 
кожному відділі є зерноочисна техніка тощо. Також зараз 
готується замовлений нами проект на будування елеватора 
з одночасним зберіганням 60 тис. тонн зерна. 

– Михайло Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, 
детальніше про галузь тваринництва на Вашому госпо-
дарстві.

– На сьогоднішній день у нас є 1568 голів ВРХ, з яких 
500 дійного стада –  вони розташовуються на чотирьох 
фермах, та близько 5000 свиней – на семи фермах. Таким 
чином, забезпечуємо роботу людям з різних сіл. Порода ко-
рів – українська чорно-ряба, покращена голштином. У 2012 
році запустили доїльний зал з обладнанням від компанії 
Westfalia, з можливістю одночасного доїння на 12 корів. У 
2015 році відреставрували корівник в Почапинцях під замов-
лення фірмі «Брацлав», яка поставила там доїльню лінію 
на 200 голів. Доїння відбувається два рази на день, після 
кожного сеансу обов’язково миється все обладнання. Надій 
на одну корову за минулий рік склав 5800 л. Добовий надій 
на кожній з наших ферм різний, від 11 л – до 22 л, тобто в 
середньому виходить приблизно 15 л з корови на добу. Є на 
підприємстві головний ветеринарний лікар, і ще на кожній з 

ферм знаходиться лікар окремо. На фермі в Сокиринцях ху-
доба у нас має чипи, і таким чином спеціаліст на комп’ютері 
відслідковує надій з кожної корови. В наступному році хоче-
мо закупити датчики, які показують, коли корова в охоті. 

Порода свиней – українська біла, яку ми осіменяємо 
п’єтреном, дюроком, ландрасом. Добовий приріст біля 400 
г. До власної переробки ми поки що не доросли, збуваємо 
живою вагою. Але з ринком збуту м’яса зараз існують про-
блеми, так що, певно, і не варто починати. Населення бідніє, 
м’ясо купляють тільки на свята. Але наперекір всьому у нас 
в перспективах активно розвивати тваринництво і надалі, в 
цьому році плануємо ввести в експлуатацію ще один корів-
ник та почати будівництво маточника на 400 свиноматок. 
Для того, щоб рухатись вперед, треба активно вкладатись 
в свій розвиток. В спадок нам дістались напівзруйновані 
ферми, якими користуватись вже було не можливо. Але ж 
відреставрували, тепер і нові приміщення будувати будемо. 

– В рамках інноваційних технологій сучасного сіль-
ського господарства, які вже доволі успішно використо-
вуються на ТОВ «Оболонь-Агро», яка, на Ваш погляд, 
стратегія розвитку має будуватись надалі?

– Ми дуже полюбляємо впроваджувати все нове, полю-
бляємо експериментувати. Але найголовнішою залишається 
економіка: можна мати величезні показники, але при цьому 
– невеликий прибуток, тож ми, в першу чергу, працюємо на 
якість. Аграрний бізнес – така штука, в якій можна бути бага-
то років на коні, а потім раптом не так, як треба, покерувати, і 
все – кінець. Таку ситуацію ми, наприклад, з холдингами спо-
стерігаємо. Складно сказати однозначно, як аграрний бізнес 
буде рухатись далі з цим ПДВ та економічними проблемами. 
За січень ми сплатили вже 27 тис. грн. ПДВ, а що буде в 
жнива, період реалізації врожаю?.. Не відомо. Все не прогно-
зовано у нас. Тільки-но ті, хто займається сільським госпо-
дарством дещо зітхнули спокійно, почали нарощувати потуж-
ності, платити більший відсоток за паї, як знов їх пригнічують. 
Немає в мене оптимізму. Адже хочеться людям і зарплату 
збільшити, і сплату за пай також. Оскільки наші землі знахо-
дяться на території багатьох населених пунктах, іде й велике 
соціальне навантаження. Але всім по мірі можливості допо-
магаємо. Підтримуємо дитячі садочки, школи, дороги роби-
мо, від снігу чистимо, десь і водопровід проведемо. 

– Михайле Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, як 
Ви прийшли до сільського господарства та про колек-
тив, який склався на підприємстві.

– Я сам маю освіту агронома, працював в місцевому кол-
госпі, бо сам я родом теж з Чемеровецького району. Був спо-
чатку бригадиром, потім агрономом, а згодом вже розпочав 
роботу в ТОВ «Оболонь-Агро». На сьогодні працюючих у нас 
в колективі 650 чоловік, в жнива додається ще біля 100. Ми 
створили максимально багато робочих місць для селян. Для 
нас головне – не ображати тих людей, які довірили нам свої 
землі, берегти ґрунт та розвиватись як спеціалістам. Людський 
фактор є дуже важливим. У нас на підприємстві працюють 
люди віком від 20 до 65 років, і всім знайшлося гідне місце для 
реалізації свої здібностей. Буваємо на всіх аграрних заходах 
в Україні та за кордоном – як я, так і інші співробітники. Праг-
немо того, аби робота на землі давала ефективний результат, 
щоб отримувати матеріальне та моральне задоволення. 

Тетяна Бєлінська



GSI: РАБОТАТЬ МАСШТАБНО
 - На сегодняшний день мы видим большую заинтере-

сованность руководства элеваторов и крупных хозяйств 
в Украине в установке современного высокотехнологич-
ного оборудования для переработки и хранения зерна. 
В особенности это относится к оборудованию для сушки 
и транспортировки зерна с высокой пропускной спо-
собностью. ”Автоматизированный контроль и высокая 
производительность при переработке зерна сегодня 
выходят на первый план” - рассказал нам Александр Ко-
телкин, менеджер по продаже официального дилера GSI 
International в Украине – компании «Фарм Агро». 

Кроме того, по его словам, заказчики в Украине наи-
более активно сейчас проявляют интерес к модульным 
зерносушилкам, конструкция которых позволяет наращи-
вать объемы переработки путем добавления отдельных 
модулей в 2-3 раза. Зерновые сушилки GSI способны ра-
ботать в режиме полный нагрев (сушка без охлаждения), 

что позволяет, при необходимости, повысить произво-
дительность сушки зерна почти в два раза. Разумеется, 
оборудование американского производителя обладает 
высокими показателями по надежности и экономичности.
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5 КРОКІВ ДО 
ЗРАЗКОВОГО СИЛОСУ 
ВІД ТОВ «ЛІМАГРЕЙН 
УКРАЇНА»

Однією із запорук стабільного 
прибутку та ефективного вироб-
ництва м’ясо-молочної продукції є 
заготівля високоякісного силосу. 
Саме на цьому акцентувала увагу 
учасників Східноєвропейського 
молочного конгресу, що відбувся 
2-4 березня 2016 року у вистав-
ковому центрі «КиївЕкспоПлаза», 
компанія «Лімагрейн Україна», 
яка є лідером у сфері насіння 
основних польових культур, і яка 
виступила стратегічним партнером 
даного заходу.

Як отримати максимум із кукурудзи, 
розповів у своїй доповіді на другий день 
роботи молочного конгресу французький 
експерт з молочного виробництва Жан-Луї 
Во. Зокрема він охарактеризував гібриди 
кукурудзи «Лімагрейн» ЛГ 3285 та Джоді, 
призначених на силос, і наголосив на тому, 
що силос був і залишається основним 
компонентом загальнозмішаних раціонів 
дійних корів у багатьох країнах світу й 
України в тому числі. Отримання корму 
даного виду залежить від зеленої маси, 
а  правильний добір відповідних гібридів 
кукурудзи є гарантією високих урожаїв із 
покращеними показниками поживності. 
Характерна особливість таких гібридів – 
це високі показники врожайності зеленої 
маси та поліпшена структура вуглевод-
но-лігнінового комплексу. Завдяки цьому 
перетравність силосу підвищується на 
10%, в результаті збільшується вихід енер-
гії з одиниці сухої речовини.Однією з вимог 
до гібридів, які сіють на силос, є отримання 
оптимального співвідношення в масі зерна 
та вегетативних решток (30:70). Це дає 
можливість сформувати в рубці тварин 
сприятливе середовище для збалансова-
ного розвитку мікрофлори та запобігає 
виникненню ацидозів. 

Зелена маса кукурудзи, отримана зі 
спеціалізованих силосних гібридів, за 
своїми фізіологічними та біологічними 
властивостями якраз і є ідеальною 
сировиною для розвитку шлункової 
мікрофлори тварин із багатокамерним 
шлунком. Оптимальне співвідношення 
волокнистих (целюлоза й геміцелюлоза) 
і неволокнистих вуглеводів (крохмаль, 
цукор), а також низький вміст лігніну (до 
4-6% в структурі вуглеводно-лігнінового 
комплексу) зумовлюють високу пожив-
ність силосу.

Крім того, важливою ознакою сило-
сних гібридів є так званий ефект «stay 

green». Тобто рослини мають здатність 
залишатись у відносно зеленому стані 
під час дозрівання зерна, що збільшує 
період фотосинтезу у порівнянні з гібри-
дами тієї ж групи стиглості, що не мають 
такої властивості. Це дуже важливо для 
гібридів, тому що забезпечує прибавку 
урожайності за рахунок додаткового 
притоку поживних речовин у качан без 
зміни строку дозрівання. Завдяки ефекту 
«stay green» терміни збирання врожаю 
розтягуються. Здоровий зелений рослин-
ний матеріал створює гарну основу для 
високоякісного силосу. Крім того, такі 
гібриди мають кращу толерантність  до 
хвороб стебла, зокрема фузаріозу, який 
є однією з причин вилягання.

Значних успіхів у селекції спеціалізо-
ваних гібридів кукурудзи для виробни-
цтва якісного силосу досягла компанія 
«Лімагрейн», яка сьогодні займає провід-
ні позиції на європейському ринку в галу-
зі розвитку та продажу покращених гі-
бридів силосного напрямку, відкриваючи 
можливості збільшення продуктивності 
та рентабельності виробникам м’ясо-мо-
лочної продукції завдяки використанню 
покращених гібридів, правильному зби-
ранню та закладці кукурудзи на силос і 
відповідним раціонам годування тварин. 
Інновації в селекції гібридів для силосу 
компанії «Лімагрейн» відповідають по-
требі виробників м’ясо-молочної продук-
ції в застосуванні енергоємного силосу.

Клітковина тваринним організмом 
засвоюється не більш ніж на 50%, а це 
втрати енергії корму. Спеціалісти «Ліма-
грейн» шляхом селекції змінили структу-
ру стінок клітковини гібридів силосного 
напрямку для покращення її засвоювано-
сті тваринами, що збільшило енергетич-
ну цінність корму. Відповідно, перетрав-
ність клітковини зросла в 1,5 раза. 

До речі, компанія відкрила спеціальну 
програму селекційного виведення гібри-
дів силосної кукурудзи десятки років 
тому. Вона цілком адаптована до потреб 
молочного скотарства та виробництва 
м’яса. Співпрацюючи з дослідниками та 
спеціалістами в галузі годівлі корів, «Ліма-
грейн» створила стандарти для оцінки та 
вимірювання поживних якостей гібридів 
силосної кукурудзи. Так, під час селек-
ційного процесу всі гібриди перевіряють 
у польових умовах. Врожайні, стійкі до 
хвороб гібриди та ті, що мають переваги 
за іншими показниками, надалі перевіря-
ють на поживні якості. Тести проводять на 
селекційних станціях протягом декількох 
років, а також під час випробувань, що 
передують реєстрації. Гібриди, які пока-
зали відмінні результати, продаються як 
кращі для годівлі тварин та отримують 
логотип LG Animal Nutrition®. Їхні перева-
ги базуються на поживних властивостях 
силосу – вмісті крохмалю та покращеній 
перетравності клітковини. Це дає змогу 
забезпечити краще поїдання силосу тва-
ринами, збільшує продуктивність та якість 
молока, позитивно впливає на здоров’я 
корів і фінансовий прибуток господарств. 
Саме тому гібриди з логотипом LG Animal 
Nutrition мають на ринку наступні перева-
ги для тваринництва: більший вихід до-
ступної тваринам енергії з гектара, краще 
споживання силосу коровами, збільшення 

виробництва молока, покращення його 
якості, підтримка здоров’я ВРХ.

На думку спеціалістів «Лімагрейн», 
успішне виробництва якісного силосу 
передбачає 5 кроків:

1. Використання спеціалізованих гі-
бридів для виробництва якісного силосу.

ТОВ «Лімагрейн Україна» сьогодні 
пропонує для вітчизняного ринку 2 гібри-
ди: ЛГ 3285 та Джоді, які мають високий 
потенціал накопичення сухої речовини та 
високу перетравність силосу.

Середньоранній гібрид   ЛГ 3285 (LG 
32.85) ФАО 270 відмінний для вироб-
ництва силосу з високим вмістом сухої 
речовини, пластичний за різних умов 
вирощування, має хороші агрономічні 
характеристики: толерантність до пухи-
рчатої сажки, фузаріозу, стійкість до 
полягання, посухи та інших стресових 
факторів.

Середньостиглий гібрид ДЖОДІ 
(JODIE) ФАО 380 призначений  на висо-
коякісний силос і зерно. Має чудові агро-
номічні якості в товарному виробництві 
та високу продуктивність і стабільність 
щодо стресових умов.

2. Збирання кукурудзи в оптимальні 
строки.

Початок збирання в оптимальні термі-
ни передбачає найкращу перетравність 
силосу тваринами. Правильна стадія 
збирання – це максимум вмісту крохма-
лю в зерні та якості зеленої частини рос-
лини, тому збирання потрібно проводити 
тоді, коли вміст сухої речовини в рослині 
загалом знаходиться на рівні 28-35%.

3. Організація силосної траншеї.  
Щоб запобігти потраплянню землі до 
фуражної маси, силосну траншею краще 
забетонувати, а землю навколо неї за-
класти камінням або засипати гравієм. 
Відсутність кисню в силосній траншеї 
(для якісної ферментації) досягається 
гарним трамбуванням та ізоляцією тран-
шеї від доступу повітря і атмосферної 
вологи протягом всього періоду фермен-
тації та використання. Силосна траншея 
щільно вкривається поліетиленовою 
плівкою в день збирання. Поверх плівки 
розміщують вантаж, наприклад, старі 
гумові автомобільні шини.

4. Подрібнення кукурудзи на силос.
Залежно від вмісту сухої речовини 

середня довжина різки повинна бути 
такою: 28% – 15-19 мм, 32% – 10-15 мм, 
35% – 8-10 мм.

5. Закладання кукурудзи на силос.
Одразу після збирання кукурудзи 

вміст сухої речовини є максимальним, і 
якість закладання значною мірою впли-
ває на збереження цінних властивостей 
силосної маси. Тому важливе правильне 
подрібнення та максимальне трамбуван-
ня зеленої маси в траншеї, щоб витісни-
ти повітря, що сприятиме ферментації та 
консервуванню силосу.

В силосній траншеї значні втрати 
енергії відбуваються здебільшого тоді, 
коли вона вже відкрита та згодовується. 
Щоб зменшити ці втрати, потрібно об-
межити площу забору силосу з траншеї 
на глибину 10 см на день взимку та 20 
см – влітку.

Леся Заморська

ТОВ «Лімагрейн Україна»
+38 (044) 484 67 76

www.lgseeds.com.ua
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МІЦНИЙ СИМВОЛ ТЕРЕБОВЛЯНЩИНИ

Коли я завітала на ТОВ АП «Колос-2», що в Теребовлі, на Тер-
нопільщині, моя розмова з директором господарства Никеруєм 
Степаном Степановичем одразу почалась прямо та чесно. Аграрій 
відверто поділився своїм засмученням щодо нових невтішних змін 
в системі оподаткування та й взагалі щодо відношення держави 
до найперспективнішої в Україні галузі. Мені стало не по собі від 
реальної гостроти ситуації та тої правдивості, з якою висловлював-
ся Степан Степанович. Але ці строки зрозуміє кожен український 
сільгоспвиробник, який їх прочитає. І кожен має надію, що ситуація 
зміниться до найкращого, і має перспективи та сили до тих змін. 
Тож, налаштувавшись все ж таки на більш позитивний лад, наша 
розмова з директором ТОВ АП «Колос-2» сфокусувалася на колек-
тиві господарства, його потенціалі, можливостях та технологіях, що 
використовуються.

- Степане Степановичу, кожне госпо-
дарство має свою унікальну історію. А 
якою є Ваша?

- Я сам родом з Теребовлянського 
району – тут пройшло моє дитинство, 
юність. З самого дитинства розпочалась 
і моя аграрна справа, поглинув любов 
до неї від батьків. Закінчив ВУЗ за спе-
ціальністю інженера-механіка, за цією 
посадою одразу почав і працювати – на 
цьому місці був потужний радгосп. Потім 
доля закинула мене на комбінат хлі-
бопродуктів, і згодом, вже набувши пев-

ного досвіду, зважився разом з колегами 
на відкриття своєї аграрної справи. 

Починали з 300 га – зараз маємо 
3000 га. Тоді, у 2000 році не було в нас 
нічого – молоді були, робили все на 
великій ініціативі, і ресурси з’являлись 
якимось чудом. Поля були запущені 
– корчували бур’яни, врожайності мі-
зерні – але ми активно вдосконалювали 
технології, брали для цього кредити 
в банках. Все робили з нуля, ніякої 
допоміжної початкової бази не було. І 
на сьогодні за рахунок кропіткої праці 

ми домоглися врожайності, наприклад, 
пшениці, від 80 до 100 ц/га, кукурудзи 
– 130 ц/га, ріпаку – 40-50 ц/га. Вико-
ристовуємо сучасну техніку та техно-
логії. Великим плюсом є те, що поруч 
знаходиться залізна дорога, що сприяє 
хорошому збуту продукції: в Одесу, Іл-
лічівськ або через трейдерів за кордон. 
Маємо елеватор на 20 тис. тонн. Є у нас 
сили збільшити потужності, але стримує 
житловий масив, адже ми знаходимось 
майже в центрі Теребовлі.

- Розкажіть, будь ласка, які саме 
технології сучасного рослинництва Ви 
розвиваєте?

- Якщо говорити про обробіток ґрун-
ту, то наразі використовуємо традиційну 
оранку – кожен рік або через рік, за-
лежно від стану землі. Пробували різні 
методи, але побачили, що цей підхід 
приносить свої корисні плоди. На на-
ших полях – родючі чорноземи, але ми 
обов’язково контролюємо їх – кожен рік 
робимо аналіз ґрунту. В цьому році до 
початку весняної посівної кампанії впер-
ше будемо використовувати технологію 
аналізу ґрунтів через супутникові сис-
теми, працюватимемо з американською 
компанією. Я вважаю це кроком до 
удосконалення нашого рослинництва, 
який полегшить роботу спеціалістам 
підприємства. Взагалі-то ми вносимо 
достатньо велику кількість добрив – 
протягом сезону на гектар виходить до 
тонни. Плюс до того – мікродобрива. 
Використовуємо продуктивне насіння 
закордонної селекції, оригінальні засо-
би захисту рослин. Обов’язково чітко 
дотримуємося сівозмінних технологій. 

Щодо культур, які сіємо – наразі 
великий акцент робимо на сої. Це 
дуже рентабельна культура, і навіть в 
минулому році, коли велика кількість в 
Україні сої просто згоріла, ми зібрали 
врожай 2,5 т/га. Так вийшло за рахунок 
якісної агрономії та сортів австрійської 
селекції – Кордоба, Медісон, Ліссабон. 
Рентабельність була 77%, тож, в цьому 
році ми збільшуємо посіви цієї культури 
майже в два рази, до 450 га. 

- Я чула, що досить велика кількість 
господарств в Україні в цьому році 
відмовились від сої, а замість неї в 
олійному сегменті планують висівати 
соняшник…

- Ми соняшник не сіємо. По-пер-
ше, ця культура дуже виснажує ґрунт, 
по-друге – вона досить складна в про-
цесі сушіння та є пожежонебезпечною. 
Моя позиція та позиція спеціалістів на-
шого господарства – не можна тільки по 
одному році судити, які культури треба 
сіяти, а які – ні. Кожного сезону створю-
ються специфічні погодні умови, і якщо 
орієнтуватись тільки на них, ефективної 
економіки не складеш, тим паче, що 
зараз за рахунок новітніх технологій 
залежність від них значно зменшилась. 
Все має бути збалансовано в структурі 
посівних площ, тоді одна культура за 
рентабельністю перекриває другу рік 
від року. Тоді і менше ризиків. 

Важливу роль у якості врожаїв є 
терміни та темпи посіву, яких ми чітко 
дотримуємося. Дуже важливо не гаяти 
час, тоді буде збережено достатньо во-
логи. Саме тому маємо великий запас 
потужної техніки, щоб своєчасно робити 
необхідні процедури на всіх полях. 

- Степане Степановичу, які у Вас на 
господарстві зараз плани на рахунок 
розвитку рослинництва? До чого руха-
єтесь далі?

ВІЗИТНА КАРТКА
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- Згадую велику нараду, яку прово-
див зі своїм колективом 5-6 років тому. 
Тоді ми гадали, що вже всього досягли, 
врожай пшениці 50-60 ц/га здавався 
дуже високим. Але за минулий час 
багато чого змінилося, тож, тепер я 
розумію, що чіткої межі немає. Але при 
курсі на збільшення показників треба не 
забувати і про збереження якості. Тоді 
буде більшим і прибуток, навіть, якщо 
врожайність трохи менша, ніж потрібна 
для простого захоплення великими 
цифрами.

- Розкажіть, будь ласка, про напря-
мок садівництва на ТОВ АП «Колос-2».

- Розпочали ми цей напрямок у 
2006 році, наразі маємо 40 га яблуне-
вого саду. На старті в будь-якій справі 
завжди існує маса проблем, непердба-
ченостей, і сади – не виключення. Тут 
– свої нюанси, специфічні знання. Ми 
вчимося помаленьку, і я впевнений, в 
майбутньому досягнемо великих успі-
хів. В садівництві у нас задіяні багато 
спеціалістів, зараз як раз відбувається 
обрізка дерев. В цьому році збудували 
холодильник на 700 т. Але площі під са-
дівництво збільшувати поки що не пла-
нуємо, подивимось, що буде далі. Ціни 
не стабільні, про державну політику ми 
з вами вже розмовляли сьогодні. 

- Для повного «сільськогосподар-
ського букету» не плануєте ще й тва-
ринництвом зайнятись?

- Немає такої можливості. В радгосп-
ній базі тваринництва не було, а нам, 
виходить, треба виділяти значну площу 
земель, будувати нові приміщення, за-
купляти обладнання та тварин. Зайвих 
площ та таких великих коштів ми не 
маємо в розпорядженні. Звичайно, як 
би держава фінансувала таку програ-
му, наприклад, дала можливість взяти 
безвідсоткові кредити, ми би розпочали 
роботу. Але в кожному напрямку має 
бути професіоналізм, не можна бути 
генієм водночас в різних справах.

- Розкажіть, Степане Степановичу, 
про Ваш колектив.

- У мене супер-колектив. Дуже друж-
ній. Висококваліфіковані працівники. 
Працює на ТОВ АП «Колос-2» біля 
100 чоловік, на жнива – до 150. Є такі, 
що з нами від самого заснування. Я 
сам людям довіряю, ставлюсь до них 
з повагою і, відповідно, вимагаю того 
самого від них. Люблю порядних людей. 
Можливо, в мене методи трохи жорсткі 
в плані організації праці, але ж у нас 
на роботі хороша дисципліна. Зараз в 
колектив нам потрібні два спеціалісти – 
механік та менеджер. Минулого року до 
нас прийшли 7 молодих хлопців після 
інституту, і я пишаюсь їх успіхами. Я 
підтримую всіх в розвитку професійних 
навичок, і сам активно навчаюсь теж: 
всі великі семінари, конференції від 
провідних фірм в Україні та за кордоном 
відвідую. 

Планів у нас багато, і є сили для їх 
реалізації. Тільки б держава поверну-
лась до нас обличчям… 

- Знаю, що у Вас, окрім сільського 
господарства, є ще один улюблений 
проект – футбольна команда. Розкажіть 
детальніше про неї. 

- Так. Я без них вже жити не можу, 
а вони – без мене. Два роки поспіль 
всі кубки області виграли. Це цілком 
професійна зріла команда, яка вже 
переросла область, і з поточного року 
увійшла до Асоціації аматорського 
футболу України. Гравці зібрані зі 
всієї області, двоє хлопців – з нашого 
господарства. Тренер – найкращій в 
Тернопільській області, знаменитий 
Роман Курдупель. Авжеж, на утримання 

команди йдуть дуже великі витрати, і ми 
вже не маємо можливості потужно роз-
вивати її на всеукраїнському рівні. Адже 
на цьому наша соціальна діяльність не 
замикається – школи, дитячі садочки, 
будинки культури в тих семи населених 
пунктах, які знаходяться на території 
господарства, ми активно підтримуємо. 
По мірі можливості надаємо допомогу 
малозабезпеченим сім’ям, ветеранам, 
пенсіонерам. 

- Окрім відсутності продуктивних 
державних програм в українському сіль-
ському господарстві існує ще одна ве-
лика проблема – розрізненість аграріїв. 
Як Ви вважаєте, чи потрібна нам неза-
лежна фермерська спілка, і чи готові Ви 
бути відкритим до своїх колег?

- Однозначно спілка має бути. Осо-
бливо зараз, в цей час, коли сільське 
господарство є головною галуззю в кра-
їні, з найбільшою поставкою коштів до 
бюджету. І я абсолютно відкритий – як 
до вас, що ви помічаєте в нашій розмо-
ві, так і до інших аграріїв. Але має бути 
якийсь державний орган для підтримки 
такої спілки, вони в будь-якому випадку 
мають діяти спільно. Зараз є Аграрна 
партія України, але з неї поки що нез-
розуміло, чи вийде якась користь. Має 
бути потужний аграрний лідер. Однак я 
би ти не крутився – якщо живеш сам по 
собі, один, ти себе не захистиш і успіху 
не досягнеш тим паче. Один в полі не 
воїн. 

Пощастило мені познайомитись та 
поспілкуватись і з головним агрономом 
ТОВ АП «Колос-2» Степаном Дмитрови-
чем Голяком, з яким ми разом оглянули 
господарство, та який розповів мені про 
поточний стан озимих культур і додав 
інформацію про агрономічні технології 
на підприємстві. 

«Пшениця наразі знаходиться в до-
брому стані. Про ріпак би я так не ска-
зав, але він теж підтягується, ми вже 
зробили два підживлення – сульфатом 
амонію та селітрою, скоро зробимо 
третє – карбамідом. Далі вже будемо 
регулювати стан посівів мікродобри-
вами. Ще треба відзначити, що окрім 
добрив та засобів захисту рослин ми в 
минулому році почали використовувати 
супутні антистресові препарати євро-
пейського виробника, які зменшують 
негативний вплив пестицидів на росли-
ну. Вони поки що досить дорогі, і дале-
ко не всі аграрії їх використовують, але 
я гадаю, що позитивний ефект буде, і 
в цьому році ми випробовуватимемо 
ці препарати ще на більшій ділянці. 
Я працюю агрономом вже 21 рік, і за 
минувший час багато чого надивив-
ся в аграрній галузі. Світ змінюється 
чим далі – тим швидше, і для того, 
щоб розвиватись, нам треба встигати 
сприймати та використовувати новітні 
світові розробки, що ми і намагаємося 
максимально робити».

Тетяна Бєлінська
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ОС 430 НОВИНКА  ФАО 430

КУКУРУДЗА ГОРОХ СОНЯШНИК ПШЕНИЦЯ ЯРА

Дистриб’ютори

ТОВ «Вога»    (067) 572-83-70
ТОВ «Агро К»    (067) 591-86-00
СТОВ «АгроРось»    (067) 443-31-95

«Групи компаній «ВІТАГРО»    (067) 381-65-00

ТОВ «Агросем»    (044) 583-07-25, (067) 215-40-33
ТОВ «Деметра-Агро»    (067) 634-78-70, (095) 744-88-90

ТОВ «Агроцентр-ЛТД»    (097) 714-99-11
ДП «ТАК»    (044) 522-64-11, (066) 959-51-95

UABERRY – 
ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗУМНОЇ» ФЕРМИ

Прогресивна асоціація AgTech Ukraine, яка займається впровадженням 
it-технологій в сільське господарство у нашій державі, створивши відповідну 
зручну платформу взаємодії цих двох сфер, провела Всеукраїнський Хакатон 
Аграрних Інновацій 19-21 лютого 2016 року в Києві. Оскільки наразі агробіз-
нес якнайбільше потребує створення інноваційних продуктів для ефективного 
ведення господарювання, такі заходи є концентрацією найактуальніших, важ-
ливих тем, спільне обговорення яких допомагає прийти до принципово нових 
підходів. Хакатон став цікавим простором не тільки для великих агрохолдингів 
та it-компаній, а й для цікавих стартапів. Зокрема, відзначимо UABerry, твор-
цем якого є Олексій Петренко. Його батько, Володимир Петренко, будучи за 
фахом інженером, запровадив діяльність в агарному секторі – створив власну 
каркасну конструкцію міні-ферми, поєднавши найкращий закордонний досвід 
будування таких ферм, зокрема Нідерландів та Ізраїлю, зі своїми технологіч-
ними нюансами. Таким чином, конструкція українського фермера виявилася 
унікальною на вітчизняному ринку, і покращення технологій з того рівня, на 
якому наразі знаходиться ягідництво, дало можливість впровадити в подаль-
шому it-розробки, чим зайнявся син Володимира Петренка – Олексій. 

В процесі знаходиться створення програмного забезпечення для полуничної 
ферми, яке дасть змогу автоматизованому збору інформації з неї та її аналіз. 
Участь людини в процесі мінімізується, полив та внесення добрив робляться 

автоматично, і при цьому підвищується ефективність ведення господар-
ства. Вже є готовим Android-додаток для міні-ферм, а в майбутньо-

му спеціалісти планують працювати не тільки з полуницею, а й з 
багатьма іншими культурами. 

Ферма створюється на виробництві в Київській області. Роз-
сада – голландська, торф'яний ґрунт береться у вітчизняного 
постачальника, який забезпечує високий рівень очищення. 
Виробники електроніки для «розумної» ферми, роботи над 
якою наразі ведуться, поки розглядаються. Програмне забез-
печення – повністю своє.

Джерело: http://hubs.ua/
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ІСХ  303 НОВИНКА  ФАО 300

ЗУФАВОР ФАО 300

ЗУАНІТО ФАО 320

ОС 378 НОВИНКА ФАО 350

ОССК 396 НОВИНКА  ФАО 380

ДРАВА 404 НОВИНКА  ФАО 410

ОС 430 НОВИНКА  ФАО 430

КУКУРУДЗА ГОРОХ СОНЯШНИК ПШЕНИЦЯ ЯРА

Дистриб’ютори

ТОВ «Вога»    (067) 572-83-70
ТОВ «Агро К»    (067) 591-86-00
СТОВ «АгроРось»    (067) 443-31-95

«Групи компаній «ВІТАГРО»    (067) 381-65-00

ТОВ «Агросем»    (044) 583-07-25, (067) 215-40-33
ТОВ «Деметра-Агро»    (067) 634-78-70, (095) 744-88-90

ТОВ «Агроцентр-ЛТД»    (097) 714-99-11
ДП «ТАК»    (044) 522-64-11, (066) 959-51-95
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ БАЛАНСУ ЕЛЕМЕНТІВ В ҐРУНТІ
Як не дивно, але про хибні підходи, що ніби намагаються забезпечити повноцінне мінеральне 

живлення, доводиться чути навіть від досвідчених агрономів. Натомість знавці законів агрономії 
дедалі частіше доводять, що оптимізація живлення рослин – це далеко не рівень забезпеченості 
потреб через мінеральні добрива, а створення комфортних умов, які визначають доступність еле-
ментів, що складають мінеральне живлення рослин. 

Створюючи концепцію про кругообіг поживних речовин 
Д. М. Прянишников акцентував: – удобрювати потрібно 
рослину, а не поля. Ігнорування цього твердження призво-
дить як до зниження продуктивності, так і до зростання 
капіталовкладень. Наприклад, беззаперечним є факт, що 
вапнування кислих ґрунтів сприяє підвищенню коефіцієнта 
використання азоту з добрив. А форма азотного живлення 
корегує потребу рослин у калії: так цілком достатня доза 
калію для нормального розвитку рослини при нітратному 
живленні може виявитися недостатньою при внесенні азо-
ту в аміачній формі. Натомість фосфорне голодування ча-
стіше і більш виражено проявляється в умовах нітратного 
живлення рослин. Ця закономірність характерна і для низ-
ки інших елементів, що складають мінеральне живлення, а 
для деяких з них є кардинально протилежною. 

Балансово-розрахункові методи визначення необ-
хідних доз мінеральних добрив для отримання запла-
нованого врожаю дедалі втрачають свою об’єктивність 
та агрономічну цінність. Адже моделі таких балансів 
представлені в кількісних величинах азотних, фосфорних 
або калійних добрив базуються на таких показниках, як: 
запас поживних речовин в ґрунті та їх винос урожаєм, 
глибина орного шару, коефіцієнти використання еле-
ментів живлення із мінеральних добрив та ґрунту. Якісні 
же характеристики поживних речовин у цих моделях не 
враховані. Не враховані також і особливі потреби сіль-
ськогосподарських культур в елементах, що складають 
мінеральне живлення рослин з позиції сорто-генетичних 
особливостей культури та етапів її органогенезу, техноло-
гій вирощування тощо. 

За даними американських вчених, вплив добрив на 
врожайність визначається на рівні 40-41%, 15-20% – за-
ймають гербіциди, 8-10% – якість насіння, коливання в 
12-15% залежить від погодних умов, 5% – від іригації 
(зрошення) і 11-18% – від інших факторів. Тоді як вітчиз-
няні науковці доводять, що вплив добрив на врожайність 
складає від 30 до 70% і зростає з півдня на північ, від 
обробітку ґрунту – на 20-30%, від якості насіння – на 10-
20%, і на 10% – від сівозміни. 

Мінеральні добрива є невід’ємною частиною техноло-
гій, але мало хто має необхідну інформацію, щоб раціо-
нально використати наявний ресурс. Не завжди вдається 
зрозуміти, чого не вистачає рослині, чому не розвива-
ється належним чином коренева система, відмирають 
кореневі волоски, жовтіють, в’януть, опадають молоді 
або старі листки рослини, коли вже нібито все зроблено 
задля успіху. Будь-яке відхилення від норми – це мінус до 
врожаю, або його якості, мінус від доходу підприємства. 
Страждає й авторитетність агронома, професіоналізм 
яеого базується на вмінні об’єднання системи «ґрунт – 
рослина – клімат» за участю елементів, що складають 
мінеральне живлення. 

Не слід забувати, що природним джерелом мікроеле-
ментів є ґрунт. Однак, його здатність забезпечити до-
ступність рослинам регулюється факторами ґрунтоутво-
рення, які визначають процеси розчинності й осадження, 
міграції, акумуляції та перерозподілу мікроелементів у 
ґрунтовому профілі. А відсутність легкодоступних для 
рослин мікроелементів веде до функціональних порушень 
у рослинному організмі та появи низки хвороб. 

Для нормального розвитку рослинного організму 
ґрунт повинен забезпечити увесь спектр необхідних мі-
кроелементів із відповідним їх співвідношенням. Дефіцит 
того чи іншого елементу частково компенсує внесення 
мікродобрив під час передпосівної обробки насіння або 
позакореневе живлення рослин у період їх інтенсивного 
розвитку. Створення належних умов трансформації, ру-
хомості та засвоєння елементів мінерального живлення 
може забезпечити проведення вапнування або гіпсуван-
ня. Однак хімічна меліорація обов’язково має бути науко-
во-обґрунтована. Є випадки, коли при вапнуванні кислих 
ґрунтів кількість рухомих форм цинку зменшувалась на 

30%, бору – 40% і марганцю – майже в 2 рази. З передо-
зуванням вапна в ґрунтах знижується кількість рухомих 
форм заліза, цинку, марганцю і бору. Мікроелементи, при 
цьому, заміщують кальцій вапна і в сполуках карбонатів 
заліза, цинку, марганцю та міді стають малорухомими. 
Майже всі елементи стають малорухомими з підвищен-
ням ґрунтового розчину, а мідь – ще із підвищенням вміс-
ту органічних речовин, молібден, навпаки, при розкислені 
стає більш рухомим. 

Вагомими факторами, що визначають рухомість еле-
ментів у ґрунті та їх надходження до рослин, є темпера-
тура, вологість, кислотність, пожнивні рослинні залишки, 
хімічна меліорація, структура ґрунту тощо. 

ЕЛЕМЕНТ
ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ РУХОМОСТІ ТА 

ЗАСВОЄННЯ

N
Холодна погода, переущільнений та холодний 
ґрунт, ослаблена мікробіологічна діяльність, 
дефіцит вологи

P2O5

Низька температура ґрунту та повітря, низьке 
значення рН

K2O Тепла та суха погода

Mg Високий рівень рН, вапнування, карбонати

Ca
Суха та тепла погода, коливання вологості 
ґрунту

S Низька температура

Fe
Перезволожений ґрунт, низька або висока 
температура, погана аерація, високий вміст 
органічних речовин

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

Zn
Низька температура, ущільнений ґрунт, 
низький вміст органічних речовин

Cu
Ущільнений ґрунт, спека, високий вміст 
органічних речовин

B Посуха, інтенсивне освітлення

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

Крім того, потреба рослин в елементах, що забезпечу-
ють повноцінне мінеральне живлення, не є сталою і зале-
жить як від культури, сорту (гібриду), фази розвитку, так і 
від умов вирощування. 

Вибір кращої форми препарату, внесеного найбільш 
зручним способом, в оптимальній дозі, в потрібний час – 
ось головне правило оптимізації живлення рослин. Яке 
базується на знаннях агронома в частині особливостей 
удобрення (вирощування) сільськогосподарських культур 
в конкретних ґрунтово–кліматичних умовах та підкріплене 
результатами ґрунтової та рослинної діагностики. Попов-
нити «арсенал агронома» щодо контролю та регулювання 
біохімічних і фізіологічних процесів через корекцію міне-
рального живлення допоможуть фахівці Інституту жив-
лення рослин.
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MAÏSADOUR SEMENCES ВІДЧИНЯЄ 
ДВЕРІ СВОГО НАСІННЄВОГО ЗАВОДУ

На початку лютого група аграріїв із Рівненщини, Волині та Львівщини відвідала один із найсучасні-
ших у Європі комплексів із виробництва насіння кукурудзи та соняшнику, розташований у с. Могилів 
Дніпропетровської області. Саме в Україну французька компанія Maïsadour Semences, визнаний лідер 
селекції та виробництва гібридів основних сільськогосподарських культур, інвестувала більше 40 
млн. євро у будівництво насіннєвого заводу. Збудований завод у 2010 році, у серпні 2014 відкрита 
друга лінія з доробки насіння кукурудзи. Таким чином, на сьогодні виробничі потужності заводу ста-
новлять 1 000 000 посівних одиниць на рік!

Maïsadour Semences має понад 60 років досвіду у галузі 
насінництва та селекції. Компанія дбає про якість: чотири 
насіннєві заводи у Франції, Іспанії та в Україні використову-
ють найновіші технології, та є сертифікованими за світовими 
стандартами. Завод в Україні, у с. Могилів, отримав міжнародну 
сертифікацію ISO 9001, ISO 26000 та сертифікат ESTA (Європей-
ська гарантія обробки насіння). Без перебільшення цей завод 
можна назвати гордістю компанії, адже саме на ньому скон-
центроване найсучасніше обладнання, що забезпечує високу 
якість сушіння, калібрування та обробки насіння. 

Андрій Луцько, керівник Західного регіону 
ТОВ «МАЇСАДУР Семанс Україна»:

«Компанія Maїsadour Semences в Україні представлена вже 
більше 10 років. Сьогодні ми хочемо ознайомити основних 
гравців ринку – дистриб’юторів і сільгоспвиробників – із по-
тужностями виробництва, донести інформацію про те, що 
ми доробляємо насіння не тільки бренду Maїsadour Semences, 
але і партнерських брендів. Ця поїздка за рахунком уже 15, зага-
лом завод відвідало більше 200 аграріїв. Наша мета – показати 
клієнтам сучасне виробництво, створити позитивне вражен-
ня та імідж Maїsadour Semences як великої загальноєвропейської 
компанії, що має 14 філіалів у країнах Європи, Африки та на 
Близькому Сході. 

Насіння бренду Maïsadour Semences вирощується й в Україні. 
Наші широти, кліматичні умови, насіння, вирощене нашими 
руками під суворим контролем французьких спеціалістів-тех-
нологів – це все позитивно впливає на якість. Думаю, навіть 
дещо ламає стереотип, що тільки імпортне насіння може 
бути якісним. Уже доведено не одним роком роботи, що насіння 
Maïsadour Semences, вирощене і дороблене в Україні, відповідає 
всім європейським стандартам».

Докладно про асортимент гібридів кукурудзи й соняшнику 
та їх характеристики присутнім аграріям розповів Євген Кри-
жанівський, торговий представник ТОВ «МАЇСАДУР Семанс 
Україна» у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та 
Рівненській областях. Для цієї зони вирощування рекомен-
довані гібриди кукурудзи з ФАО від 180 до 300-320. У лінійці 
компанії представлені гібриди на зерно, на силос та універ-
сальні. Це зокрема: ранньостиглий гібрид MAS 14.G, середньо-
ранні гібриди AMELIOR, MAS 20.F, MAS 23.K, MAS 25.F, MAS 30.K, 
силосна кукурудза VASILI, MAS 28.A, середньостиглі гібриди 
MAS 36.A, MAS 33.A, MAS 37.V.

Гібриди соняшнику Maïsadour Semences представлені у 4 
категоріях: лінолеві, високоолеїнові, стійкі до вовчка раси G та 
стійкі до гербіцидів (під технологію Clearfield®). Для даної зони 
вирощування рекомендують ранньостиглі й середньоранні 
гібриди: MAS 83.OL, MAS 83.R, MAS 82.A, MAS 89.M, MAS 81.C, 
MAS 90.F, MAS 87.IR, MAS 80.IR.

Презентували аграріям й ряд сервісів, створених компанією 
Maïsadour Semences для збільшення врожайності, підвищення 
рентабельності господарств. Визначити оптимальні терміни 
посіву допоможе сервіс Precosem®. А для господарств, що 
займаються тваринництвом, особливо цінною є комплексна 
програма з виробництва кормових культур – Nutriplus®. Це 
супровід від вибору насіння до отримання якісного силосу і 
сінажу: поради з вибору кращої елітної генетики, прогноз дати 
посіву, проведення діагностики силосу для визначення кормо-
вої цінності. Сервіс Nutriplus® включає використання кормової 
добавки Silo-King®, яка гарантує надійну консервацію кормів і 
підвищує їх харчові якості. Її інноваційний склад – це результат 
45 років науково-дослідної роботи: три типи молочних бакте-
рій, ензими для легкого засвоєння волокон і крохмалю, засоби 
проти плісняви, антиоксиданти.

Ці та багато інших сервісів Maïsadour Semences дозволяють 
фермеру отримати максимальний дохід, допомагаючи вико-
ристовувати весь потенціал гібридів.

Відкрити для себе процес доробки насіння Maïsadour 
Semences, починаючи з приймання матеріалу з поля і закінчу-
ючи пакуванням готової продукції, зміг кожен із присутніх на 
заводі у с. Могилів. Спробуємо відчинити його двері й для Вас, 
описавши основні етапи виробництва. 

На першому етапі кукурудзу приймають, відвантажуючи 
у приймальні ями. Далі за допомогою транспортера качани 
подають на очищення та сортування. Їх механічно очищають 
від обгортки та розподіляють на сортувальні столи. Машини 
налаштовують в залежності від особливостей гібриду та вхідної 
вологості. Продуктивність лінії очищення-сортування складає 
25-30 т/год. Завод може приймати та сортувати два гібриди 
одночасно (1-ша і 2-га лінії відповідно). Важливо, що після 
закінчення процесу проводять зачистку всіх ліній, і тільки тоді 
починають роботу з новим гібридом. Так зберігається сортова 
чистота насіння. Вже очищені й відсортовані качани конвеєр 
завантажує у камерну сушарку.

На наступному етапі відбувається сушіння, мета яко-
го – довести вологість зерна до 11-14%. Завдяки розділенню 
процесу на два етапи зерно не піддається термічному шоку та 
сушиться більш рівномірно. Час сушіння становить від 72 до 90 
годин. Продуктивність сушіння кукурудзи – 250-300 т/добу. 

Сушіння соняшнику здійснюється лише після попередньо-
го очищення, адже після збирання комбайном зерно поступає 
з ворохом і домішками. Соняшник приймають, очищують за 
допомогою повітряно-ситового сепаратора, далі завантажують 
у контейнери і переміщають на сушарку. Через контейнер 
продувають повітря, нагріте до температури 38 °С. Тривалість 
сушіння залежить від вхідної вологості та засміченості зерна 
і може коливатися до двох діб. Продуктивність сушарки – 
60 т/добу.

Просушені качани кукурудзи обмолочують. Машина 
не лише обмолочує зерно, а й попередньо очищає його від 
домішок і залишків качана, плюс система аспірації витягує пил. 
Зерно переміщається норією у накопичувальний бункер і за-
вантажується у контейнери або біг-беги на склад. 

А далі відбувається калібрування – як кукурудзи, так і 
соняшнику. Лінія складається з сепаратора попереднього 
очищення та калібрувальної машини. Очищення здійснюють 
за допомогою повітря (система аспірації видаляє легкі аеро-
динамічні домішки) та плоских решіт, через які просівають 
кукурудзу або соняшник і видаляють дрібне, бите зерно. 
Після очищення на сепараторі зерно потрапляє на калібру-
вальну машину, яка розділяє його на фракції. Продуктив-
ність лінії калібрування для кукурудзи – 7-8 т, для соняшнику 
– 2-2,5 т/год. 

Проводиться й додаткове калібрування – для того, щоб 
видалити некондиційне зерно: бите та зіпсоване. Сортуваль-
ний пневматичний стіл Cimbria відбирає зерна кукурудзи з 
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найбільшою питомою масою. Для соняшнику використовують 
оптичний фотосепаратор Sortex. Вторинне (контрольне) 
сортування дозволяє більш ретельно сортувати насіннєвий 
матеріал.

Після того, як партію насіння привели у норму, з кожного 
контейнера беруть зразок для визначення маси 1000 зерен, 
фізичного аналізу (відсоток пошкоджених зерен) і схожості. 
За результатами аналізу контейнери сортують, щоб отримати 
однорідну масу 1000 зерен. 

Останні етапи роботи заводу – це протруювання насіння 
та пакування.

Однакових стандартів виробництва елітного насіння 
Maïsadour Semences та контролю якості дотримуються на кож-
ному з чотирьох заводів компанії: як у Франції, Іспанії, так і в 
Україні. Як результат – кожна одиниця продукції гарантує висо-
кі врожаї. Відмінна якість є найголовнішою умовою виробни-
цтва, задля чого на заводі створена спеціалізована лаборато-
рія. Про її функції розповідає Катерина Білецька, начальник 
лабораторії ТОВ «МАЇСАДУР Семанс Україна»:

 «Лабораторія тестує зразки на кожному етапі ви-
робництва, починаючи з приймання, сортування, калі-
брування та завершуючи пакуванням насіння. Вимірюємо 
вологість насіння, масу 1000 насінин, визначаємо фізичну 
і сортову чистоту, потенціал схожості та силу проро-
стання. У спеціальних камерах, у яких відтворені умови 
«день» і «ніч», пророщуємо насіння: у нормальних умовах 
– при температурі +25 °С і екстремальних стресових 
умовах – спершу холод +10 °С, а потім переставляємо у 
тепло. Так визначаємо відповідність насіння вимогам: 
для кукурудзи – 92% схожості, для соняшнику у компанії 
Maїsadour Semences вищі вимоги показника схожості – 87% 
(в Україні – 85%). 

Ще важливий момент: лабораторія контролює кількість 
протруйника на насінні вже після того, як воно запаковане у 
мішки. Визначаємо якість і рівномірність нанесення протруй-
ника, адже це важливо для аграріїв, які висаджують це насіння. 
Щоби протруйник не осипався і не залишався на мішку, має 
бути оптимальний час перемішування, висушування насіння. 
Якщо насіння пересушене, протруйник починає облущуватись. 
Тому не менше 10% із кожної упакованої партії обов’язково 
відправляємо на аналіз у Францію. Ми контролюємо свою лінію 
пакування. Наш завод сертифікований ESTA, і ми стараємось 
відповідати цьому стандарту якості».

Аграрії діляться враженнями
Степан Іванович Дударчук, агроном ТОВ «СБЕ Україна 

Волинь», с.Терешківці, Горохівський р-н, Волинська обл.:
«Поїздка надзвичайно сподобалася. Ми побачили сучас-

ну технологію виробництва елітного насіння кукурудзи і 
соняшнику Maïsadour Semences. Особливо вразила передова 
технологія виробництва: сортування, сушіння, калібрування, 
додаткове калібрування на пневмовібростолі та очищення на 
фотосепараторі, вагове калібрування за масою 1000 насінин, 
далі – протруювання і пакування. Виробництво механізова-
не, комп’ютеризоване, лише оператори спостерігають за 
процесом. Також ми побачили сучасну лабораторію, яка відпо-
відає європейським стандартам. Для нашого господарства 
я відзначив гібриди кукурудзи на силос, думаю, візьмемо й на 
зерно. 100% скористаємось сервісом Nutriplus®, який Maїsadour 
Semences пропонує для підвищення рентабельності тваринни-
цтва, і проводитимемо аналіз силосу і сінажу. Мені дуже сподо-
балось, розповідатиму про поїздку своїм колегам».

Ярослав Микитчин, головний агроном ПАФ «Батько і 
син», с. Ганнівці, Жидачівський р-н, Львівська обл.:

«Для нас як для господарства, яке старається впроваджува-
ти у себе передові технології і використовувати високоякісне 
насіння, поїздка на завод дуже важлива. Ми переконались, що 
Maїsadour Semences – це той партнер, якому дійсно можемо 
довіряти, який допоможе нам досягати високих результатів 
у рослинництві. Ми побачили лінію із виробництва і обробки 
насіння, яка доводить зерно до такої кондиції, що наша сівалка 
без проблем посіє його з необхідною густиною, і ми отримаємо 
відмінну польову схожість. Це європейський завод, європей-
ський сервіс.

Минулого року ми вперше спробували гібрид кукурудзи 
АMELIOR. Приємно вражені – це гібрид високого класу, і врожай-
ність це підтвердила. Й надалі плануємо використовувати 
АMELIOR та спробуємо нові гібриди. На наших демо-посівах 
було представлено близько 20 гібридів кукурудзи різних ком-
паній, 5 із них – гібриди Maïsadour Semences – зарекомендували 
себе як одні з найкращих, серед них – MAS 25.F. Вони найліпше 
підходять для нашої місцевості. 

Сподіваємось, що цього року ми скористаємось і сервісом 
Precosem®. Для агрономічної служби нашого господарства буде 
великою допомогою, коли ми отримуватимемо підказки що 
коли починати робити, щоби досягти високих врожаїв».

Ярослав Скаковський, головний агроном ПАТ «Воло-
димир-Волинська птахофабрика», с.Федорівка, Володи-
мир-Волинський р-н, Волинська обл.:

«Банк землі нашого господарства – близько 4000 га і з кож-
ним роком збільшується. Система землеробства – двопілля: 
соя, кукурудза. Цього року плануємо посіяти 1800 га кукурудзи. 
На своїх полях випробовуємо різні адаптовані гібриди. На цей 
рік запланували 33 посівні одиниці гібриду АMELIOR і 168 посів-
них одиниць гібриду MAS 23.K, який придатний до монокуль-
тури, а оскільки у нас інтенсивна сівозміна, то саме гібриди, 
стійкі до монокультури, мають великий попит у нашому 
господарстві. 

Враження від поїздки на завод позитивні. Важливо, що це но-
вий завод, адже сучасні агротехнології з кожним роком розвива-
ються все швидшими темпами. Здивувало те, що весь процес 
виробництва насіння майже на 90% механізований, на кожній 
лінії присутні лише 1-2 робітники, все контролюється комп’ю-
терними програмами. Це сучасне обладнання, яке коштує, 
мабуть, дуже дорого. Вразило й те, що йде 3 види калібрування, 
особливо останнє – мікрокалібрування, яке розділяє насіння за 
забарвленням та еластичністю (тобто, якщо йде зморщене, 
темне, заплямоване насіння – воно все вибраковується). Ком-
панія Maїsadour Semences дуже гідно представляє свої продукти 
на аграрному ринку і конкурентоспроможна з іншими світови-
ми брендами, особливо приваблива ціновою політикою».

Ігор Федорович Клюс, головний агроном МПП «Обрій», 
Стрийський р-н, Львівська обл.:

«Це вперше я ознайомився з процесом виробництва насіння. 
Вражений побаченим, думаю, що у майбутньому це дуже сти-
мулюватиме і зверне нашу увагу на насіння Maїsadour Semences, 
яке виробляється згідно з усіма європейськими вимогами і дає 
гарні результати врожайності в умовах Прикарпаття. Ми 
дізнались про нові гібриди кукурудзи і соняшнику Maїsadour 
Semences, які придатні до вирощування у нашій зоні. Завод 
вразив об’ємами, досконалими технологіями, які відповідають 
ХХІ століттю. Про такі заводи в Україні можна мріяти, маючи 
такі заводи, ми будемо з хлібом!».

Марія Хрунь
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БУВ СПЕЦІАЛІСТОМ – СТАВ МАЙСТРОМ
Майстерність – це одна з тих речей, якої не досягнеш без важкої невпинної праці. Як кажуть, не то доро-

ге, що червоного золота, а те дороге, що доброї майстерності. Її отримання є тонкою ювелірною роботою, 
що потребує багато часу, сил, уваги, щирого бажання розвиватись, таланту. Але підвищення майстерності 
може бути більш швидким та ефективним, якщо вчитись не тільки виключно на своєму досвіді, а брати 
уроки у справжніх професіоналів своєї справи. Для аграріїв компанія «Сингента» регулярно надає можли-
вість здобути ті інструменти та навички, з якими можна отримувати високі врожаї, не порушуючи гармо-
нійної співпраці із землею. Задля втілення цього у життя «Сингента» запровадила комплекс навчальних 
заходів під назвою «Майстерня Аграрія».

24 лютого 2016 року в Тернополі компанія «Сингента» прове-
ла конференцію з польових культур «Майстерня аграрія» для 
сільгоспвиробників Західного регіону. Були також організовані 
три аналогічні конференції в Харкові, Києві та Одесі, і таким чи-
ном, відбулася низка навчально-партнерських зустрічей з агра-
ріями всієї України. Захід був поділений на 2 секції: експортно-
го потенціалу – за зерновими культурами та прибутковості – за 
олійними культурами, і кожну з них мали можливість відвідати 
всі гості-агровиробники, задати спеціалістам «Сингенти» на-
гальні перед початком нового гарячого сезону питання, подис-
кутувати один з одним.

Захід традиційно відкрив директор Західного біз-
нес-регіону компанії «Сингента» Валерій Голиняк.

«В новому році компанія «Сингента» не зупинилась, 
а продовжує активний розвиток як в традиційному 
напрямку – виробництво та продаж інновацій-
них засобів захисту рослин, так і у впровадженні 

ексклюзивних технологій насінництва, зокрема 
виробництво нових гібридів озимого ячменю – за 

технологією Hyvido™ (Хайвідо). З осені 2016 року ми вже 
будемо пропонувати цей ячмінь товаровиробникам. Крім 

того, є особливість і цьогорічної «Майстерні аграрія»: якщо на 
попередніх конференціях ми фокусували увагу на вирощуванні 
озимих зернових культур, то цьогоріч повноцінно висвітлюємо 
і актуальні питання за олійними. Компанія «Сингента» із задо-
воленням ділиться з аграріями прогресивними агрономічними 
знаннями, щоб допомогти їм вивести технології отримання 
врожаю на новий рівень». 

Поки розпочинається захід, про мету та сутність конференції 
додає – Віктор Галкін, менеджер з маркетингових кампаній 
ТОВ «Сингента»: «Сьогодні вже вчетверте цього року прово-
диться наша конференція «Майстерня аграрія», 
на якій компанія «Сингента» презентує свої 
інноваційні технології. Новий гібридний яч-
мінь Hyvido™, який ми сьогодні презентуємо, 
вже успішно продається в багатьох країнах 
Європи, займає там високу частку посівів, і 
гадаю, така саме доля чекає його в Україні. За 
олійним напрямком ми зараз активно працює-
мо над розвитком портфоліо продуктів захисту 
сої, є також нові гібриди соняшнику. Сьогоднішній захід входить в 
концепцію «Майстерня Аграрія» компанії «Сингента», яка полягає 
в розвитку ефективного інструментарію для навчання аграріїв. 
Ми організуємо  конференції, Агроцентри, випускаємо для товаро-
виробників спеціалізований журнал, проводимо вебінари – в тому 
числі, сьогоднішня конференція транслюється прямо зараз».

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ – ПОТУЖНА ЕКОНОМІКА
Щодо секції зернового напрямку перше, про що варто ска-

зати – озимий ячмінь за спеціально розробленою технологією 
вирощування під брендом Hyvido™. Про неї на заході розпо-
відав портфоліо-менеджер компанії «Сингента» з роз-
витку насіння зернових культур, сої та ріпаку - Воло-
димир Кондратюк. Гібридне насіння в цьому ячмені 
за рахунок унікального поєднання батьківських ліній 
дозволяє досягти гетерозисного ефекту і, як наслідок, 
вищих, ніж у звичайних сортів, урожаїв. Гібриди ози-
мого ячменю мають високу кліматичну адаптивність та 
відмінні кормові якості товарного зерна. Ще одна родзинка 
технології полягає у особливостях вирощування цих гібридів: 
вдвічі нижча норма висіву, ранні терміни посіву і збирання, 
оптимізація доз мінерального живлення та захист посівів від 
хвороб і шкідників за рахунок спеціально підібраної системи 
використання ЗЗР. На Західній Україні технологія Hyvido™ вже 
була випробувана на полях в корпорації «Агропродсервіс» 
(Тернопільська обл.), в ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Тернопіль-
ська обл.) та в ПП «Західний Буг» (Львівська обл.). 

Компанія «Сингента» за зазначеною технологією має наразі в 
портфоліо два гібриди озимого ячменю – високоінтенсивного 
і компенсаторного типів та покращеними кормовими власти-
востями. СИ Леу – ранньостиглий гібрид з потенціалом вро-
жайності 9-10 т/га, пластичний для умов вирощування. Він має 
підвищену зимостійкість та посухостійкість, а також стійкість 
до вилягання. Хоббіт – середньоранній гібрид, який має ана-
логічну попередньому гібриду стійкість та є толерантним до 
збудників хвороб. Його потенційна врожайність в оптимальних 
умовах є 10-11 т/га, а у 2015 році в Польщі з Хоббіту зібрали 
врожай 12 т/га! Володимир Кондратюк відзначив, що рослини 
добре засвоюють поживні речовини та сприяють відмінному 
фітосанітарному стану поля. Вирощування обох гібридів відпо-
відає умовам Західного регіону України, і, таким чином, вони 
мають тут велике майбутнє.

Спеціалісти компанії «Сингента» – Ігор Ковальчук, 
технічний партнер з насіння кукурудзи та цукрового 
буряку, та Андрій Лук’янченко, технічний партнер 
з засобів захисту кукурудзи, розповіли про комплекс 
чинників, що впливають на ріст гібридів, як то: волога, 
тепло, світло, поживні речовини тощо. Були відзначені 
найкращі гібриди кукурудзи: НК Кобальт ФАО 320, 
НК Джитаго ФАО 210 – з відмінною посухостійкістю, 
Делітоп ФАО 220 – дуже стабільний в мінливих умо-
вах. СИ Респект ФАО 240 має високу продуктивність, 
стійкість до посухи та хвороб, а СИ Топмен ФАО 250 
володіє швидкою вологовіддачею та приносить ста-
більну врожайність. В своїй доповіді експерти акцентували 
увагу на важливості формування густоти кукурудзи особливо 
за умови дефіциту вологи. Оптимізувати густоту можливо 
за допомогою протруйника Форс® Зеа, який контролює всіх 
ґрунтових шкідників, запобігає їх безпосередньому контакту 
з обробленою насіниною та рослиною, а також сприяє більш 
інтенсивному росту і розвитку рослин, не маючи негативної дії 
на посівні якості насіння. Спеціалісти зазначили, що на високо-
адаптивних гібридах краще проводити дві гербіцидні обробки 
із застосуванням грунтового гербіциду Примекстра® Голд та 
страхових – Мілагро®, Ланцелот, Пік, Пріма. Такі гербіциди як 
Люмакс® та Елюміс® – препарати, що забезпечують комплек-
сне рішення проти бур’янів в посівах кукурудзи. А інсектицид 
Ампліго® демонструє високу ефективність проти шкідників, 
зокрема проти гусениць лускокрилих, та має активність більше 
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25 діб, не змивається дощем вже через годину після нанесення 
та є термостабільним із високою початковою токсичністю, що є 

великою перевагою перед іншими інсектицидами.  
Світлана Чоні, канд. с/г наук, технічний партнер з 

підтримки і розвитку фунгіцидів, протруйників на-
сіння зернових культур ТОВ «Сингента» та технічний 
менеджер з підтримки гербіцидів та інсектицидів 
на зернових культурах Валерій Дубровин почали 

виступ з найактуальнішого для аграріїв питання – ста-
ну посівів озимих культур. Світлана Чоні розповіла про 

симптоми хвороб, які властиві для Західного регіону, зокре-
ма септоріозу. Вона зазначила, що підхід до захисту рослин 
вже має принципово змінитись, оскільки використання фун-
гіцидів є дійсно ефективним до прояву симптомів. Це є стра-

тегія на упередження. Альто® Супер, Бонтіма®, Амістар® Тріо, 
Амістар® Екстра, Магнелло™ – це ті фунгіциди, які забезпечу-

ють надійний тривалий захист від основних хвороб зернових та 
мають низку додаткових переваг, як то: забезпечення додаткової 
врожайності (Амістар® Тріо та Амістар® Екстра), стимуляція фо-
тосинтетичної діяльності рослин (Бонтіма®), зниження ризику 
накопичення мікотоксинів тощо (Магнелло™). Слід звернути 
увагу, що в цьому році компанія запропонувала ринку два нових 
фунгіциди: Бонтіма® і Магнелло™. Основні переваги препарату 
Магнелло™ – це захист як від фузаріозу колосу, так і від інших 
хвороб колосу а саме септоріозу, клядоспоріозу та чорного 
зародку. Ефективність Магнелло™ проти Septorii nodorum на 
данний момент не має конкурентів на ринку України. Основні 
переваги фунгіциду Бонтіма® – це максимально тривалий фунгі-
цидний захист ячменю, як ярого, так і озимого.

Навіть лише три основні групи найбільш поширених шкідників – 
клопи, трипси і попелиці призводять до втрат врожайності 300-500 
кг/га і більше, якщо захист необґрунтований і невчасний. Обґрун-
тований захист проти шкідників – це використання системних і 
контактних інсектицидів в період масового заселення посівів шкід-
никами, не допускаючи їх живлення та розмноження на посівах. 
Інсектициди доцільно застосовувати двічі разом с фунгіцидами в 
фазі початку виходу в трубку і в фазі прапорцевого листка. 

Унікальний інсектицид Енжіо® має надзвичайну системність і 
миттєву контактну дію. Він захищає рослину зсередини протягом 
тривалого періоду від шкідників, зокрема скритоживучих. Крім цьо-
го, Енжіо® має побічний акарицидний ефект для захисту проти клі-
щів. На відміну від фосфорорганічних інсектицидів, Енжіо® безпеч-
ний в будь-яких бакових сумішах з іншими пестицидами. Унікальна 
Зеон-капсуляція підвищує його стійкість до змивання дощем чи 
росою та втрати діючих речовин від ультрафіолетових променів.

ОЛІЯ – НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ БІЗНЕС
В секторі олійних культур так само відбувались гарячі дискусії. 

Про особливості захисту сої розповів Володимир Максимович, 
технічний партнер з захисту сої, ріпаку та цукрових буря-

ків компанії «Сингента». Він нагадав аграріям про всі види 
шкідників цієї культури та окреслив тактику захисту від 
них. Зокрема, інсектицид Вертимек® ефективно контролює 
павутинного кліща,  який кожного року все більше і більше 

наносить шкоди посівам сої. Акарацид має трансламінарну 
дію, тобто швидко проникає через поверхню, що сприяє 

стійкості до змивання дощем. Щодо контролю хвороб сої – 
аграріям слід звернути увагу на фунгіцид Амістар® Екстра, який 
ефективно запобігає появі на рослинах пероноспорозу, борош-
нистої роси, фузаріозу і, особливо, шкодочинного церкоспорозу. 
Крім того, цей препарат сприяє вираженому «green ефекту». 

Висвітлив Володимир Максимович і аспекти захисту ріпаку. 
Він, як і соя, є стратегічно важливою для України культурою. На 
Західній Україні для ріпаку досить сприятливі умови, про що 
свідчить і стан його посівів в цьому регіоні у порівнянні з іншими. 
Основними хворобами ріпаку є альтернаріоз, борошниста роса, 
переноспороз, фомоз та циліндроспоріоз, але і для них від ком-
панії «Сингента» є дієві інструменти захисту. Зокрема, вже вищез-
гаданий Амістар® Екстра, Дітан™ М-45, який має довготривалий 
термін дії та розподіляється по листковій поверхні навіть при не-
великому зволоженні, препарат контактно-системної дії Ридоміл® 
Голд, який має надійний захист проти хвороб навіть за несприят-
ливих погодних умов. Проти шкідників ріпаку нещадно бореться 
інсектицид Карате® Зеон – він не залишає шансів багатьом видам 
кліщів, має високу початкову ефективність, а унікальна технологія 

ЗЕОН®-капсуляції забезпечує кращу стабільність за будь-яких по-
годних умов і тривалішу дію. 

Геннадій Малина, технічний менеджер з насіння со-
няшнику та ріпаку компанії «Сингента», кандидат с/г 
наук, надав рекомендації щодо технології вирощування 
соняшнику, посіви якого в останні роки на Західній Укра-
їні значно зросли, а за підрахунками у 2016 році їх загаль-
на площа в регіоні складатиме не менше 140-160 тис. га. 
Фахівець наголосив на важливості дотримання сівозміни, 
зокрема, перерва у висіванні соняшнику має бути мінімум 5 ро-
ків. Були висвітлені особливості обробки ґрунту, переущільнення 
якого значно зменшує врожайність цієї культури.

Тож, «Сингента» – лідер у соняшниковому насінництві, і є 
першою компанією, яка вивела на ринок України продуктивні 
високоолеїнові гібриди соняшнику – цей напрямок насінництва 
є дуже перспективним, оскільки високоолеїнова олія має низку 
переваг: підходить для здорового способу харчування, має 
тривалий термін зберігання тощо. «Сингента» наразі пропонує 
в Україні 4 таких гібриди: НК Ферті, Тутті, Коломбі, СИ Експерто. 
Все це – високоврожайний соняшник з дуже високим вмістом 
олії, доброю посухостійкістю та толерантністю до багатьох хво-
роб і шкідників. Ще одним перспективним напрямком є насінни-
цтво у виробничій системі Clearfield®, який «Сингента» започат-
кувала перша в світі, створивши гібрид Санай МР. Соняшник 
цієї системи є стійким до імідазолінів (гербіцид Каптора®), що 
дозволяє ефективно боротись з однодольними та дводольними 
видами бур’янів. За системою Clearfield® в портфоліо компанії 
«Сингента» є наступні гібриди: НК Фортімі, НК Алего, НК Неома, 
Санай МР, НК Адажіо. Розповів Геннадій Малина і про асорти-
мент потужних, високоврожайних класичних гібридів, які вже 
добре зарекомендували себе для українських аграріїв: НК Рокі, 
Арена ПР, НК Делфі, НК Конді, НК Бріо, НК Армоні та інші.

Після виступів доповідачів в обох секціях відбулась цікава інте-
рактивна частина – бізнес-гра, в якій всі аграрії мали можливість 
відповісти на питання експертів та отримати цінні призи, а згодом 
всі гості продовжували дискусії, обговорювали поради та новин-
ки від компанії «Сингента» вже в неформальній обстановці. 

Віталій Лігоцький, головний агроном ФГ «Подільська 
марка», Хмельницька обл.:

«Вже 6 років ми співпрацюємо з компанією «Сингента», купляє-
мо в них засоби захисту рослин та насіння кукурудзи, соняшнику. 
Наприклад, НК Неома, СИ Вералія в минулому році показали дуже 
хороші результати, будемо висівати і в цьому сезоні. Щодо засо-
бів захисту – використовуємо багато, відзначу такі: Галера™ Су-
пер, Нурел™ Д, Пріма™ – наразі для першої обробки озимих будемо 
використовувати цей гербіцид та Старане™ Преміум, а також 
фунгіцид Тілт®. Сьогодні було висвітлено багато цікавих параме-
трів за захистом, також важливою для мене була інформація про 
насіння кукурудзи – привабили стабільні, посухостійкі гібриди».

Дмитро Папроцький, директор ПП «Агропрогрес», 
Львівська обл.:

«У нас з компанією «Сингента» вже дуже великий стаж співп-
раці – 15 років. Ми давно впевнені в якості їх продуктів – як 
засобів захисту рослин, так і насіння. Сьогодні мені було цікаво 
абсолютно все – оскільки ми як раз сіємо ті культури, про які 
сьогодні робили доповіді спеціалісти компанії, я як директор 
маю знати новинки, певні технологічні нюанси, щоб підвищува-
ти ефективність ведення господарювання». 

Тетяна Бєлінська
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ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОСЛИННИЦТВА З 
НАСІННЯМ ТМ «СЕМЕЛІТА» ВІД ГК «ВІТАГРО»

Сучасна селекція сільськогосподарських рослин переживає період 
активного інноваційного штурму. В умовах великої кількості польових 
випробувань, досліджень, науково-практичних семінарів та конференцій 
і миттєвого розповсюдження інформації у світовому аграрному про-
сторі малопродуктивні сорти з низькою резистентністю дуже швидко 
опиняються в тіні. Тож, для аграрія, який орієнтується на рослинництво 
інтенсивного типу, важливо знати передові «імена», з якими можна 
досягнути високих результатів. Група компаній «ВІТАГРО» – це один з 
найпотужніших сільгоспвиробників в Україні, який постійно вдоскона-
люється в кожному напрямку своєї роботи, чим і приваблює партнерів. 
Зокрема, ця публікація в нашому журналі буде присвячена насінню 
ТМ «Семеліта», яке поєднує в собі хорошу якість, продуктивність та 
пластичність.

На насіннєвому заводі «ВІТАГРО» виробляють продукцію класу 
«еліта» та 1-ї репродукції, закупляючи, відповідно, «супереліту» та «елі-
ту» за кордоном при безпосередній співпраці з найуспішнішими вироб-
никами насіння, зокрема із Saaten Union, ZAATBAU, Prograin Semences, 
NPZ Lembke, Осева Ексімпо Прага та іншими. Компанія працює з най-
кращими сортами озимих та ярих пшениці і ячменю, гороху, гірчиці, сої, 
гібридами соняшнику, ріпаку та кукурудзи. Детальніше про діяльність 
насіннєвого напрямку ГК «ВІТАГРО» мені розповідає Сучек Микола 
Миколайович, начальник відділу насінництва, керівник ТМ «Семелі-
та», старший науковий консультант ГК «ВІТАГРО», кандидат с.-г. н.

– Миколо Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, про головні 
переваги насіння ТМ «Семеліта».

– Перше, що треба зазначити – все насінництво у нас в компанії 
ведеться на глибокій науковій основі. Ми працюємо безпосередньо з 

оригінаторами, заключаємо з ними ліцензійні угоди. Наприклад, ком-
панія Saaten Union є нашим давнім партнером. Ми виїжджаємо на їх 
поля в Німеччину, дивимось та фіксуємо характеристики сортів, і далі 
продовжуємо роботу в Україні, яка супроводжується консультаціями 
фахівців з компаній-виробників. Маємо власний демонстраційно-вироб-
ничий полігон, де ретельно випробовуємо ті сорти, які обираємо для 
вирощування. Зокрема, перевіряємо їх адаптивність для українських 
ґрунтово-кліматичних умов, а саме – для центральної та західної частин 
Лісостепу, тобто в тих регіонах, де представлена «Агрохімічна компанія 
«ВІТАГРО» ГК «ВІТАГРО»: Вінниччина, Житомирщина, Волинь, Хмель-
ниччина, Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Чернівеччина, 
тощо. Нещодавно провели семінар для наших клієнтів на Закарпатті, 
в Мукачево. Наша компанія відрізняється пластичністю – для кожного 
регіону у нас є відповідні окремі групи сортів. При відмінних показниках 
певного сорту ми сприяємо тому, щоб він був внесений в Державний 
реєстр сортів рослин України.

– Чи вирощуєте насіння вітчизняної селекції?
– Наша компанія плідно співпрацює з Державною академією наук, 

зокрема з професором Долею Миколою Миколайовичем. В нашому 
портфоліо є певна частка вітчизняних сортів, але вона з кожним роком 
зменшується у співвідношенні з культурами закордонної селекції. Ві-
тчизняну я поважаю: вона відмінна, пластична, вона пробачить певні 
огріхи агрономії. Але потенціал її на порядок нижчий. Тим не менш, не 
всі господарства можуть собі дозволити високоінтенсивні технології, і є 
певні вітчизняні сорти з досить високими показниками посухостійкості 
та стійкості до хвороб. Зокрема, у нас є сорти озимої пшениці «Ще-
дрість одеська» та «Ліра одеська» Селекційно-генетичного інституту – 
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, маємо новий, 
на мою думку, на сьогодні найкращий сорт вітчизняної селекції озимої 
пшениці – сорт Орійка Інституту фізіології рослин і генетики НААН, 
Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН. Щодо ярих 
культур, то дана група також представлена як сортами вітчизняної се-
лекції – ячмінь ярий пивоварного напрямку Командор та Святгор, кор-
мового напрямку та для виробництва круп – Водограй. Ці сорти також 
одеської селекції, протягом вже кількох років в умовах нестачі вологи 
демонструють врожайність більше 70 ц/га. Є в нас соя селекції ННЦ 
«Інститут землеробства»: сорти Вільшанка та Сузір`я, які вирізняються 
винятковою пластичністю до несприятливих факторів.

– За озимими – працюєте тільки з сортами, чи і з гібридами 
також?

– Поки що в нашому портфоліо представлені тільки сорти, але вже 
відпрацьовуємо технологію гібридів озимої пшениці для наших умов – я 
гадаю, що ми скоро отримуємо ексклюзивне право займатись дис-
триб’юцією такого німецького гібриду як Хюлюкс від Saaten Union. Наша 
компанія взагалі є в числі перших в Україні, яка почала працювати з 
гібридами озимої пшениці. 

Серед групи ярих культур маємо такий унікальний сорт ярої пше-
ниці компанії Saaten Union Куінтос – сорт з потенціалом біля 100 ц/га, 
ідеально підходить до наших умов. Ведем насінництво горохів, зокрема, 
маємо сорт зеленозерного гороху Зекон компанії Осева Ексімпо Прага, 
сорт жовтозерний Клеопатра від Saaten Union. Маємо насіння сої ком-
панії Prograin Semences – світового оригінатора №1 в насінництві сої. 

– Як Ви вважаєте, чи можна отримувати високі та якісні врожаї 
без внесення органіки?

– Не можливо, проте хочу наголосити, що в нашій компанії ми 
успішно вирішуємо цю проблему, бо маємо розвинуте тваринництво. 
Однак господарствам без тваринництва треба шукати ефективні шляхи 
компенсації органіки. Я, наприклад, є глибоким прихильником посіву 
сидеральних культур на зелені добрива. Хрестоцвіті розрихлять ґрунт, 
зірвуть плужну підошву, зроблять доступними зв’язані форми макро-
елементів. Бобові сидерати наситять ґрунт бульбочковими азотфікса-
торами, запустять правильні мікробіологічні процеси. Рекомендації на 
рахунок цього ми також даємо. Українські чорноземи унікальні своїм 
високим життєвим потенціалом, тож, треба на належному рівні цей 
потенціал підтримувати, не переступати критичну межу. Чому кажуть: 
«земля-матінка», чому звертаються до неї, як до живої людини? Тому 
що всі процеси, які відбуваються в ґрунті мають мікробіологічну основу 
земля дійсно жива. Ми позичили землю в своїх дітей, використовуючи її 
родючість. Відповідно, наступним поколінням ми повинні її повернути. 

– Яким є співвідношення високої врожайності та якості в тих 
сортах пшениці, які Ви вирощуєте?

– У нас вся пшениця, навіть та, яка дає поза 100 ц/га – з відмінними 
хлібопекарськими якостями. Кормової пшениці ми не пропонуємо. А 
наразі компанія завезла новий сорт Франз, який взагалі поєднує по-
тенціал врожайності 12-15 т/га з хлібопекарськими якостями 1-2 класу, 
впевнений, що на сьогодні за господарсько-якісними показниками 
даний сорт аналогів в Україні немає. Це і є нашою метою – знаходити 
такі родзинки та потім пропонувати клієнтам. Кожен етап роботи в 
насінництві є рівноправно важливим. Спочатку треба підібрати якісні 
сорти, потім відпрацювати технологію роботи з ними в наших умовах. 
Одне з наших головних завдань – досконало пізнати всі нюанси роботи 
з певним сортом, щоб супроводжувати співпрацю з клієнтами про-
фесійними рекомендаціями за технологіями обробітку ґрунту, висіву, 
захисту рослин, термінами посіву та збирання тощо, звертаємо увагу 
на хвороби та шкідники, які можуть з’являтись в той чи інший момент, 
зазначаємо ті проблеми, до яких сорт є стійким. У нас потужна команда 
професіоналів за двома головними напрямками: виробництва – агро-
ном-дослідник, агроном-насіннєвод, 25 агрономів відділів. Ми регулярно 
проводимо різні заходи за підвищенням рівня їх кваліфікації. Другий 
напрямок – реалізація, якою займаються менеджери за продажем про-
дукції – з ними так само регулярно проводяться навчання.

– Як Ви дійшли до такого рівню майстерності, з чого почалась 
робота насіннєвого напрямку ГК «ВІТАГРО»?

– З будівництва насіннєвого заводу лінії Cimbria. Це європейська 
якість виробництва продуктивного насіння, бо ми вже відійшли від 
українських стандартів, які декларують, що має бути 92% схожість пер-
шої репродукції. Ми виходимо на результат 96-98%. Насіння з Cimbria 
виходить чисте, не травмоване, основна перевага цієї лінії – можливість 
чистити насіння одразу з комбайна. Всі етапи роботи виконуються 
досконало, в щадних режимах, які його не травмують. Є в наявності 
вібростіл, який також є родзинкою цього заводу, і дозволяє ефективно 
калібрувати зерно. Є блок протруювання насіння. Потужність заводу – 
біля 10 т/год. 

Лінія насіннєвого заводу була запущена в роботу у 2013 році, і 
відтоді ми почали цілеспрямований набір сортів в портфоліо. Ми проа-
налізували насіннєвий склад, який був в зоні Центрального та Західного 
Лісостепу на той момент, подивились, лінійки сортів з якими ознаками 
переважають. І почали активно працювати. У нас була планка – вро-
жайність озимої пшениці 10 т/га, і ми її на сьогодні досягли на своїх 
землях, та її досягли деякі з тих аграріїв, які з нами працюють. І навіть 
вже більше 10 т. 

– Чи є у Вас в планах певні удосконалення в роботі заводу?
– Цього року ми поставили фасувальну лінію на різну вагу – відпо-

відно для різних культур. На сьогоднішній день потреби у збільшенні 
потужностей заводу у нас немає. Можливо, це буде в майбутньому, 
коли зросте попит.

– А взагалі що скажете на рахунок планування подальшої стра-
тегії розвитку ТМ «Семеліта»?

– Наразі пробуємо працювати з нішевими культурами, які популярні 
в певному сегменті ринку. Наприклад, зазначу сорт гірчиці білої «Ан-
дромеда». В перспективі – квасоля, льон, можливо, інші. В будь-якому 
разі ми обрали складний шлях постійного розвитку, який, втім, без-
програшний – за рахунок постійних ефективних практикумів, плідної 
роботи нашої наукової команди та співпраці з передовими світовими 
компаніями високі результати були і будуть.

Тетяна Бєлінська
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Використання добрив і регуляторів росту 
від компанії ТерраТарса – надійний шлях до 
високих і якісних врожаїв ріпаку

Впродовж вегетації на розвитку озимого ріпаку позна-
чаються ряд факторів, що можуть знижувати або підви-
щувати врожайність культури. Враховуючи умови посіву, 
стан сходів, перебіг перезимівлі, слід використовувати ме-
тоди впливу, які підвищують зимостійкість та оптимізують 
відновлення вегетації культури навесні. 

Відновлення вегетації озимого 
ріпаку є важливим етапом розвитку 
культури. Відростати він починає 
рано, за відносних температур 
повітря і ґрунту від 3-5оС. За таких 
температурних умов більшість еле-
ментів живлення є недоступними або 
малодоступними для рослин. Ріпак 
в цей період живиться, використову-
ючи власні запаси накопичених ре-
човин. Тому навесні особливу увагу 
слід приділити пізнім посівам ріпаку 
озимого, так як для слабких, недо-
статньо розвинених рослин весняний 
період може бути критичним. 

Умовою успішного старту куль-
тури навесні є активне відростання 
кореневої системи, особливо бокових 
кореневих волосків, які забезпечують 
поглинання вологи і поживних речовин. 
Недостатньо розвинена коренева си-
стема не в змозі компенсувати втрати 
рослиною вологи за чергування плю-
сових (денних) та мінусових (нічних) 
температур.

Для відновлення і оптимізації 
роботи кореневої системи ріпак по-
требує достатню кількість доступного 
фосфору, але за низьких температур 
цей елемент погано поглинається з 
ґрунту.

Коригування живлення культури 
здійснюється шляхом листкового 
внесення комплексних добрив, які мі-

стять основні необхідні елементи. Но-
валон Фоліар повністю розчиняється 
в воді і швидко проникає в клітини 
рослин, оптимізуючи роботу корене-
вої системи і активізує процес фото-
синтезу. Добриво має високий вміст 
макро-, мезо- та мікроелементів, які 
відмінно збалансовані, не містить 
нерозчинних солей і домішок. Висо-
коякісні прилипачі, антивипаровувачі 
та зволожувачі підвищують ефектив-
ність підживлення та забезпечують 
пролонговану дію добрива до 20 днів.

За складних погодних умов, від-
сутність достатньої кількості соняч-
ного випромінювання і мало розвине-
ного листового апарату послаблені 
процеси фотосинтезу. Такі фактори 
неминуче приводять рослину до біо-
тичних і абіотичних стресів. Важливо 
саме на цих фазах росту і розвитку 
зменшити навантаження стресових 
факторів і забезпечити культуру не-
обхідними елементами.

 Унікальне добриво Спідфол Ма-
рин SL – біостимулятор з високим 
вмістом ауксинів, виготовлений з 
морських водоростей Ascophyllum 
Nodosum, збагачений елементами 
P, K, Zn, B і амінокислотами для 
стимуляції збалансованого розвитку 
рослин. Містить не тільки джерела 
живлення, але і гормони, вітаміни, 
органічний комплекс і полісахариди. 

Фосфор, калій, бор і цинк є конче 
необхідними елементами для побудо-
ви рослиною ефективно працюючої 
кореневої системи. Добриво формує 
стійкість рослин до низьких темпе-
ратур, активізує фотосинтез і погли-
нання поживних речовин, забезпечує 
рослини енергією для росту. За раху-
нок високого вмісту гормону ауксину 
стимулює ріст і активізує роботу ко-
реневої системи, покращує цвітіння і 
плодоутворення. Достатньо внесення 
0,3-0,5 літри біостимулятора Спід-
фол Марин SL на гектар для захисту 
ріпаку від стресу, відновлення та 
активізації роботи кореневої системи 
і забезпечення ефективного обміну 
речовин в рослині.

Склад добрива Спідфол Марин SL

Елементи 
живлення

Вміст елементів 
живлення

%, вага/
вага

г/л

N 0,3 3

P2O5 7,3 84

K2O 4,9 56

B 0,089 1,01

Zn-EDTA 0,26 3

Амінокислоти 5,1 58

Фітогормони: мг/кг мг/л

Ауксин 8,8 10,05

Цитокінін 0,025 0,0286
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Найбільш активно озимий ріпак 
поглинає елементи живлення почина-
ючи з моменту відновлення вегетації 
до початку бутонізації. У цей період 
рослина формує центральне стебло 
та бокові пагони, закладаються квіт-
ки та проходить процес формування 
пилку та запліднення. Нестача бору 
на цьому етапі розвитку культури 
призведе до зниження еластичності 
тканин, ризику розтріскування сте-
бла і уповільненню росту. Першими 

ознаками нестачі бору є погіршення 
запліднення і відмирання точки росту. 
Насіння, отримане з таких рослин, 
матиме низький вміст олії. Високое-
фективним методом ліквідації нестачі 
бору є листкове обприскування до-
бривом Speedfol B SP.

Speedfol B SP - це єдине джерело 
бору для листкового підживлення, 
яке оптимізує рН робочого розчину 
для поглинання бору та підкислює ба-
кову суміш (збільшення стабільності 

пестицидів). Найбільш активно погли-
нається тканинами рослин порівняно 
з іншими борними добривами. Краще 
за інших добрив відновлює кількість 
бору в тканинах листя після опадів. 
Адьювант добрива забезпечує про-
лонговану дію і поглинання діючої 
речовини згідно з потребами росли-
ни. Підживлення проводять у фазах 
розетки і бутонізації. 

Ріпак є культурою, дуже чутливою 
до нестачі марганцю і молібдену, які 
мають надзвичайний вплив на вро-
жай. Ці елементи входять до складу 
великої кількості ферментів і прийма-
ють активну участь в процесах азот-
ного обміну ріпаку. 

Забезпечити ріпак, критичними 
для його розвитку мікроелементами 
допомагає спеціально розроблене 
для олійних культур рідке концен-
троване добриво Powerfol Oil Crop. 
Лінійка спеціальних добрив Powerfol 
була розроблена для окремих куль-
тур або груп культур з урахуванням 
пропорцій виносу основних мікрое-
лементів, які забезпечують високий і 
якісний врожай.

Продуктова лінійка Паверфол (Powerfol)

Назва продукту  
Вміст елементів живлення, г/л

N P2O5 K2O MgO B Cu Fe Mn Mo Zn

Powerfol Grain (Зерновий) 186   7,4 3,0 1,9 8,1 14,9 0,15 31,00

Powerfol Corn (Кукурудза) 177   11,8 5,7 4,7 7,1 11,2 0,11 11,80

Powerfol Soybean (Соя) 183   12,2 1,2 0,1 9,2 11,6 0,12 10,37

Powerfol Oil Crop (Олійний) 177   11,8 5,9 0,5 1,7 13,0 1,06 11,80

Powerfol Universal 777 (Універсальний 777) 85 85 85 15,7 1,1 0,4 3,6 1,8 0,06 2,66

Powerfol Vega (Вегетативний) 170   11,3 3,4 0,6 2,0 3,4 0,11 3,39

Високоефективні добрива і біостимулятори ком-
панії ТерраТарса гарантують стійкість ріпаку до 
екстремальних ситуацій і подолання їх з мінімаль-
ними втратами. У роботі з рослинами дрібниць 
немає, тому слоган нашої компанії: «Досконалість 
в деталях».

ТОВ «ТерраТарса Україна» 
74800 Україна, м.Каховка, вул.Південна, 4
Тел.: +38 (05536) 55 109 
Факс: +38 (05536) 55 137 
Email: info@terratarsa.com
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ОБЕРЕЖНО! НОВИЙ ШКІДНИК ЯГІД 
DROSOPHILA SUZUKII
Плодова муха Drosophila suzukii – новий шкідник, що призводить 
до втрат 40-50% врожаю,  дістається до українських ягідників. 
Донедавна ця комаха загрожувала плантаціям Західної Євро-
пи, а вже зараз поширилася в Центральну та Східну. Виявили 
Drosophila suzukii  й на території всієї Польщі. Наразі високое-
фективного засобу боротьби з цією комахою не існує. 
Українські ягідники теж опинилися в зоні ризику. Саме тому ви-
робникам ягідної продукції слід бути готовими до нової загрози, 
адже проінформований – значить підготований. 

ЗВІДКИ ЗАГРОЗА?
Кілька років тому в США, а потім в 

Європі з’явилася Drosophila suzukii – 
дуже небезпечний шкідник плодових 
культур. Це невелика мушка з харак-
терними плямами на крилах. Саме 
через це забарвлення вона отримала 
назву «краватка-метелик».  Комаха 
вражає тільки здорові неушкоджені 
плоди, а приваблює її запах забродже-
них фруктів.

Drosophila suzukii вперше виявлена   і 
описана близько 90 років тому в Японії. 
Протягом тривалого часу мушка була 
поширена в азіатських країнах – Япо-
нії, Кореї, Китаї, де існувала і корисна 
фауна, що обмежує розмноження цього 
шкідника. Але влітку 2008 р. комаху 
виявили на Гаваях, а потім в Каліфорнії 
та інших штатах Америки. Поширен-
ня шкідливої   мухи в різних частинах 
Північної і Центральної Америки (Ка-
нада, Мексика) і європейських країнах 
проходить в досить швидкому темпі. У 
Південній Європі вже в 2009 р. з’явили-
ся повідомлення про присутність цього 
шкідника і пошкодження ним плодів 
кісточкових плодових дерев, інжиру, 
суниці та малини. 

Ситуація, що склалася, призвела до 
початку вивчення біології та поширення 
цієї надзвичайно експансивної комахи. 
Відомо, що мухи воліють пошкоджува-
ти плоди ягідних культур, чорниці, але 
вони можуть харчуватися і дозрілими 
яблуками та грушами.

Плодова муха була помічена також 
в Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, 
Швейцарії, Італії, Словенії, Хорватії – в 
основному, на рослинах ягідних куль-
тур, таких як чорниця, малина, ожина, 
суниця, смородина, виноград, але вона 
з’являється і на плодах абрикоса, пер-
сика, вишні і сливи.

ЯК УПІЗНАТИ?
Доросла комаха Drosophila suzukii не-

велика, колір черевця – від жовтого до 
коричневого, з темними смугами. Груди 
мають довжину 2,5-3,5 мм, розмах крил 
– 5-6 мм.

Характерними рисами D. suzukii є: ве-
ликі червоні очі, темні плями з нижнього 
боку крил у самця, на черевці самки 
зубчастий яйцеклад, яким вона ріже 
шкірку плоду під час яйцекладки.

Яйця дрозофіли дрібні. Комаха від-
кладає їх на стиглі плоди – під шкірку 
або на їх поверхню. Через 1-3 дні вилу-
плюються безногі личинки білого або 
брудно-білого кольору. Дорослі личинки 
мають довжину до 3,5 мм, вони нага-
дують личинок вишневої мухи, які по-
шкоджують плоди вишні, і виростають 
до 5-6 мм. З яєць дрозофіли з однієї 
кладки  виходять близько десятка личи-

нок. Дорослі личинки заляльковуються 
всередині фруктів або на їх поверхні. Із 
загнилими плодами шкідник потрапляє 
в ґрунт, де відбувається подальший 
його розвиток.

Перепрілі органічні речовини – це 
інкубатор і їдальня дрозофіл. Лялечки в 
природі зимують саме в таких субстра-
тах. У холодний період  року дрозофіла 
перебуває в приміщеннях – у фруктових 
і винних складах, на винних заводах і в 
інших місцях з досить високою темпера-
турою, де вона масово розмножується. 
Навесні, коли температура повітря 
вище +10°C, комахи виходять у відкри-
тий простір.

D. suzuki є дуже плідним шкідником. 
Одна самка відкладає до 600 яєць. 
Оптимальна температура для росту 
мушки – близько +20°C. Повний цикл 
розвитку займає від 8 до 28 днів, в 
залежності від температури навколиш-
нього середовища. Дрозофіли мають 
досить короткий цикл перетворення з 
яйця в муху – в країнах з теплим клі-
матом протягом одного сезону може 
з’явитися до 13 поколінь. При високій 
температурі + 25°С і вище, жіночі 
особини стають менш активними, на 
ефективність самців негативно впливає 
температура близько +30°С і вище.

ЯКІ СИМПТОМИ УРАЖЕННЯ 
ПЛОДІВ?

Дрозофіла відкладає яйця перед збо-
ром плодів. Перші ознаки пошкодження 
ягід з’являються на шкірці плоду у ви-
гляді невеликих ран, в яких відкладені 
яйця. Їх важко помітити, а через добу 
з яйця вже з’являється личинка. З по-

чатком процесу травлення личинок в 
ураженого плоду з’являється запах бро-
діння соку. Пошкодження шкірки плодів 
яйцекладом самки можна побачити, 
найчастіше, вже під час транспортуван-
ня або при реалізації фруктів. У контей-
нерах з фруктами D. suzukii може по-
трапити в суміжні області, а також в інші 
країни або, навіть, на інші континенти. 

ЯК ПРОВОДИТИ 
МОНІТОРИНГ?

Після того, як в Італії плантації лохини 
були сильно заражені плодовою мухою і 
плоди не мали ніякої комерційної цінності, 
у північних районах країни для моніторин-
гу в якості пасток почали використовува-
ти звичайні (квадратні або круглі) пляшки 
з широкою шийкою або пластикові кон-
тейнери об’ємом 1-1,5 літра.

Для того, щоб зібрати мух в контей-
нери і пляшки, у верхній частині їх сті-
нок з різних сторін потрібно зробити три 
отвори діаметром 5-9 мм. У контейнер 
наливають рідкий розчин, до складу 
якого входить 200 мл яблучного оцту 
і 50 мл червоного вина. Підготовлені 
пастки з приманкою розміщують при 
температурі вище +10°C по периметру 
і в середині плантації. Для моніторингу, 
як правило, досить 3-4 пастки на 1 га. 
Для відловлювання шкідників, таких 
пасток має бути набагато більше. Вони 
повинні бути встановлені на рівні верх-
ньої частини плодового рослини.

Залежно від технології обробітку 
культури, пастки можуть бути прикріп-
лені до опорних стовпів, дроту або мож-
на вставити в ряди рослин спеціальні 
штифти із закріпленими на них пастка-
ми. Перевірка пасток, як правило, про-
водиться один раз на тиждень. 

Використання контейнерів з ріди-
ною-приманкою – це найпростіший 
спосіб моніторингу. Через стінку кон-
тейнера зі збільшувальним склом мож-
на розглянути  і порахувати кількість D. 
Suzukii, враховуючи, що в контейнери 
можуть потрапити й інші комахи. Ріди-
на-приманка повинна бути в пастках 
постійно. Крім того, бажано, щоб пастки 



були встановлені в ягідниках зі зрілими 
плодами і відбір зразків плодів теж про-
водився зі стиглих ягід.

Досліджуваний матеріал поміщають в 
банки або інші прозорі контейнери, зали-
шивши в них вільний простір. Банку або 
контейнери слід накрити плівкою, в якій 
потрібно зробити багато крихітних отворів 
для повітрообміну, або накрити тонкою 
тканиною і залишити в приміщенні при 
кімнатній температурі. Якщо самка на пло-
ди відклала яйця, через 1-3 дні личинки 
починають харчуватися, а фрукти – броди-
ти, це означає, що на плантації є шкідник. 
Через кілька днів (8-15, в залежності від 
температури повітря) відбувається вихід 
мух з лялечок, їх можна легко побачити на 
плодах або стінках контейнера.

ЯК БОРОТИСЯ?
У країнах, де з’явилася плодова муха, 

існує реальна загроза урожаю. Фахівці 
шукають можливості для боротьби з 
шкідником наявними ресурсами. Це 
повинні бути швидкодіючі препарати, 
безпечні для споживача і з коротким 
періодом очікування. Через високу шко-
дочинність і швидкість поширення D. 
suzukii Європейська організація захисту 
рослин (ЕППО) запропонувала принцип 
стандартизації щодо цих комах, але він 
не був зареєстрований.

На думку американського ентомолога 
Вона Уолтона, ефективним засобом 
боротьби проти плямистокрилої дрозо-
філи стане штучне збільшення популяції 
будь-якого іншого конкурента цієї комахи. 
Це загальна думка, що боротися з новим 
шкідником треба не інсектицидами, а ме-
тодами біологічного контролю, тобто зни-
щенням або витісненням даного шкідника 
за допомогою інших живих організмів.

Як стверджують експерти, бороти-
ся із  Drosophila suzukii потрібно від по-
чатку квітня до листопада. Можна ви-
користовувати різного типу пастки або 
ємкості з наклеєною липкою стрічкою 
всередині, наповнені різними пахучи-
ми сумішами, до складу яких входить 
яблучний оцет, вода і червоне вино. 
Найефективнішою є суміш води з цу-
кром і невеликою кількістю дріжджів. 
Потрібно відзначити, що розчини на ос-
нові оцту і червоного вина можуть пра-
цювати до 7 днів, а розчин з додаван-
ням дріжджів тільки 3 дні. 

В жодному разі не можна залишати 
пошкоджені ягоди на кущах і деревах, 
а також під ними, адже це ідеальне 
місце для кладки яєць і розвитку по-
томства. 

Для боротьби із цим різновидом 
плодових мух підійдуть ряд різних  ін-
сектицидів, але потрібно пам’ята-
ти, що препарати вбивають лише 
дорослих особин і яйця, а личинки за-
лишаються в плодах і впоратися з 
ними вже неможливо. Тому обприску-
вання інсектицидами дієве лише при 
виявленні дорослих особин в феромон-
них пастках. Всі попереджувальні об-
робки не дадуть потрібного результа-
ту. До найефективніших препаратів 
у боротьбі з Drosophila suzukii належать: 
Pyrinex Extra (хлорпирифос (фосфоро-
органіка), Decis (дельтаметріна (піре-
троїд), Spin Tor (Спіносад (натураль-
ний продукт).

Шкідлива мушка Drosophila suzukii 
може бути серйозною проблемою 
в майбутньому, адже з фруктами з 
Польщі вона може потрапити в Україну. 
Тому власникам ягідників слід бути на 
сторожі.

КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ:
Юрій Качунь, директор ПП «Агро-

спецгосп», с. Плотича Тернопільського 
району:

«Про   Drosophila suzukii чули, знаємо її 
біологічні особливості, проте моніторинг 
цього шкідника  на ягідниках не прово-
дили.  Протягом сезону 2015 року  симп-
томів пошкодження ягід смородини, по-
рички, вишні не зустрічали. Проте у 2016 
році будемо уважнішими. Наразі система 
захисту смородини  у нас направлена  на 
боротьбу з такими основними шкідника-
ми як бруньковий та павутинний кліщ, 
довгоносик, попелиця, склівка. З інсекти-
цидів використовуємо препарати Енжіо, 
Енвідор, Карате Зеон, Каліпсо тощо».

Ольга Башинська, завідувач сектору 
фітосанітарного контролю і аналізу 
ризиків Департаменту фітосанітарної 
безпеки України:

«Drosophila suzukii в Україні раніше не 
зустрічалась, тому вона не є карантинним 
організмом і спеціального моніторингу 
щодо її виявлення Держветфітослужба 
України не проводить. Також немає ніяких 
відомостей про те, що в якихось в плодо-
вих господарствах країни вона завдавала 
би збитків. Тому жодних фітосанітарних 
заходів щодо неї не проводиться. Всі 
імпортні плоди, з якими вона може поши-
рюватись, в нас проходять фітосанітарну 
експертизу, в т.ч. ентомологічну. Випадків 
виявлення цієї мухи не було.  Однак нам 
відомо про те, що вона широко поширена 
в Європі, а також в Північній Америці, 
деяких країнах Азії та Південної Америки. 
В жодній з країн вона не є карантинним 
організмом, отже, якихось суворих фіто-
санітарних обмежень не має».

Підготувала Леся Заморська
asprus.ru   www.grozdi.ru   www.batkivsad.com.ua
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ІННОВАЦІЙНІ МІКРОДОБРИВА «УАРОСТОК»® ВІД ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ РЕСУРС»
Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу
Богдан Вокальчук, агроном-консультант, ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Життя рослини – постійний обмін речовин, а також ланцюжок цілого ряду хімічних та фізіологічних про-
цесів. Для нормального розвиту рослин упродовж всього вегетаційного періоду необхідні: оптимальна 
кількість макро- та мікроелементів, наявність вологи, світла, певні ґрунтово-кліматичні умови (структура 
ґрунту, рН, температура та вологість повітря тощо).

Слід пам’ятати, що рослина – живий організм, який впро-
довж свого розвитку піддається численним стресам, що мають 
прямий вплив на рівень метаболічних процесів, на зміну обігу 
речовин, перерозподіл і засвоєння поживних речовин, що в 
кінцевому результаті позначається на формуванні продуктив-
ності рослин. До стрес-факторів, які дуже насторожують сіль-
госпвиробників останнім часом, можна віднести як низькі, так 
і високі температури повітря, як надлишок вологи, так і засуху, 
пестицидне навантаження на рослини тощо. 

Відновлення нормального метаболізму клітин рослин після 
стресу є актуальним питанням при вирощуванні культурних 
рослин. Одним із агротехнічних заходів, який сприяє адап-
тації рослин до стресу є позакореневе підживлення рослин 
відповідними комплексними препаратами, які містять 
легкодоступні форми мікроелементів, гумінові речовини, 
амінокислоти. Такі комплекси оптимізують живлення рослин, 
стимулюють їх ріст і розвиток, сприяють підвищенню стресо-
стійкості та продуктивності сільськогосподарських культур.

Мікроелементи у житті рослин відіграють дуже важливу 
роль як регулятори фізіологічних і біологічних функцій ор-
ганізму. Завдяки їх фізіологічній активності вони активують і 
підсилюють захисні функції рослин. Нестача якого-небудь із 
них призводить до порушення обміну речовин, знижує стій-
кість рослин до несприятливих умов середовища, що незмінно 
призводить до виникнення хвороб, зниження врожайності та 
погіршення якості продукції.

Встановлено, що такі мікроелементи як мідь (Cu), цинк (Zn), 
марганець (Mn), кобальт (Co), молібден (Mo) позитивно вплива-
ють на посухостійкість рослин. Вони зберігають більш високий 
рівень синтезу білку і підвищують вміст аскорбінової кислоти, 
проліну, амідів і нуклеїнових кислот, виконуючих у рослині за-
хисну функцію під час посухи і дії високих температур. 

Ряд мікроелементів зменшують денну депресію фотосинтезу, 
посилюючи переміщення вуглеводів до репродуктивних орга-
нів зменшують шкідливий вплив посухи і високої температури 
навколишнього середовища. Вони знижують рівень транспіра-
ції у рослин в денні години і підвищують її у ранкові, підвищу-
ють вміст зв’язаної води та покращують властивості утримання 
води тканинами. 

Гумінові речовини мають високі фізіологічно активні вла-
стивості; у невеликій кількості вони є стимуляторами росту 
і розвитку рослин, а в більшій – інгібіторами. Під впливом 
цих речовин підвищується проникність мікроелементів до 
клітинних мембран, що забезпечує покращення засвоєння їх 
рослиною із подальшим збільшенням активності багатьох фер-
ментів, а це, у свою чергу, збільшує синтез білків і вуглеводів. 
Завдяки таким властивостям гумінових речовин підвищується 
засвоєння основних елементів живлення (N, P, K), збільшується 

вміст хлорофілу, покращується продуктивність фотосинтезу і 
транспірації.

Особливо важливу роль мають гумінові речовини у посла-
бленні дії стрес-факторів на рослини. Застосовуючи їх комплек-
сно з пестицидами, ми даємо можливість рослинам швидше 
відновитися у рості, позаяк гумінові речовини стимулюють 
біохімічні процеси у клітинах, активують ферментативну актив-
ність усіх клітин рослини та сприяють утворенню стимулюючих 
сполук самою рослиною. Як результат – зростання енергетики 
клітини, зміна фізико-хімічних властивостей протоплазми, ін-
тенсифікація обміну речовин. 

Амінокислоти є основним матеріалом для синтезу білків, 
ферментів, органічних кислот, вітамінів та інших сполук. Деякі 
амінокислоти є важливими для гормонального обміну в росли-
нах, а також як будівельний матеріал для утворення клітинних 
стінок. Амінокислоти забезпечують також антистресову дію на 
рослину, знижуючи її під час або після стресової ситуації завдя-
ки превентивному, або лікувальному їх ефекту. 

У комплексі з мікроелементами, гуміновими речовинами 
амінокислоти покращують процес запилення, запліднення і 
формування плодів, збільшуючи кількість пилку і довжину пил-
кових трубок, підтримують гормональний баланс, поліпшують 
азотний обмін у рослинах, підвищують стійкість до жаркої і 
посушливої погоди. 

З урахуванням вище сказаного вітчизняна агрохімічна компанія 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» вже понад 6 років випускає і 
впроваджує у виробництво високоефективні хелатні мікродобри-
ва «УАРОСТОК»® із додатковим вмістом гумінових речовин та амі-
нокислот, які нині широкомасштабно застосовуються у сучасних 
технологіях вирощування сільськогосподарських культур. 

На початок діяльності ТОВ «Український Аграрний Ресурс», 
у 2009 році, асортимент продукції налічував 24 найменування 
мікродобрив, це комплексні добрива і монодобрива. У 2016 
році на вимогу аграріїв наша компанія вивела на ринок Украї-
ни 4 нові комплексні добрива з додатково підвищеним вмістом 
поживних речовин та амінокислот. 

Добрива «УАРОСТОК»® виробляються із високоякісної 
сировини, не містять хлору, важких металів, хелатуючим 
агентом мікроелементів є ЕДТА. До їх складу входить при-
липач, що забезпечує пролонговану дію добрива. Також 
«УАРОСТОК»® містить у складі підвищений вміст елементів 
мінерального живлення, гумінових речовин та амінокис-
лот, які підвищують стійкість рослин до стресових факто-
рів (табл. 1). 

Добрива компанії ТОВ «Український Аграрний Ресурс» є 
екологічно безпечні для людини та навколишнього сере-
довища. Якість та безпека мікродобрив «УАРОСТОК»® під-
тверджується міжнародним сертифікатом ORGANIC.

Таблиця 1. Вміст поживних речовин у інноваційних добривах «УАРОСТОК»®

Назва Вміст, г/л

А
м

ін
ок

ис
ло

ти
, %

N Р K S Mg Ca Mn Zn Cu B Мо

Гу
м

ін
ов

і р
еч

ов
ин

и

«РОСТОК» Екстра 100 300 100 55 20 10 25 5 2 5 1

«РОСТОК»NPK+цинк 100 200 100 50 5 1

«РОСТОК»Бор+молібден 100 100 5 5 1

«РОСТОК»Кальцій+мікро 150 30 30 170 20 25 5 1



 «РОСТОК» Екстра – комплексне висококонцентроване 
добриво, яке має високий вміст легкодоступних форм азоту, 
фосфору, калію та мікроелементів таких як: марганець, цинк, 
мідь, бор. Використовується для позакореневого підживлення 
усіх польових культур у дозі 0,5-1 л/га. «РОСТОК» Екстра засто-
совують у початковий період росту рослин. Завдяки високому 
вмісту в добриві фосфору (300 г/л) стимулюється ріст корене-
вої системи, чим поліпшується використання рослинами воло-
ги, підвищується стійкість рослин до грибкових захворювань. 
Наявність у складі гумінових речовин та амінокислот підвищує 
стійкість рослинного організму до стресових умов. 

«РОСТОК» NPK+Цинк – комплексне висококонцентроване 
добриво, що містить у собі гумінові речовини, амінокислоти та 
легкодоступні форми азоту, фосфору, калію, а також цинку (50 
г/л). Використовується для позакореневого підживлення ку-
курудзи та інших польових культур. Добриво підвищує жаро-, 
посухо- та морозостійкість рослин, стійкість до ураження хво-
робами. Доза застосування добрива становить 0,5-1 л/га.

«РОСТОК» Бор+Молібден – комплексне висококонцентро-
ване добриво для позакореневого підживлення сільськогоспо-
дарських культур, що містить баланс органічного бору, азоту, 
молібдену, гумінових речовин та амінокислот. Використову-
ється для позакореневого підживлення усіх сільськогоспо-
дарських культур особливо чутливих до нестачі бору (ріпак, 
соняшник, цукровий буряк) та молібдену (соя, ріпак, гірчиця, 
картопля). Слід відмітити, що це єдине в Україні борне добриво 
з додатковим вмістом молібдену, гумінових речовин та аміно-
кислот. Рекомендована доза внесення добрива за позакорене-
вого підживлення становить 0,5-1 л/га.

«РОСТОК» Кальцій+Мікро – комплексне висококонцен-
троване добриво, яке має високий вміст легкодоступних форм 
кальцію, азоту, магнію, сірки та мікроелементів. Зауважуємо, 
що до складу добрив входять гумінові речовини (5 г/л) та 
амінокислоти (1%). Використовується для позакореневого 
підживлення ріпаку, соняшнику, картоплі, плодово-ягідних та 
овочевих культур. Підвищений вміст кальцію (170 г/л) та інших 
елементів живлення покращують розвиток кореневої системи, 
активізують ферментативну активність культур, сприяють на-
копиченню сухої речовини. Добриво є дуже цінним для плодо-
во-ягідних культур. «РОСТОК» Кальцій+мікро поліпшує смакові 
властивості та якість плодів (підвищується вміст цукрів, вітамі-
ну С, знижується кислотність та вміст надлишкових нітратів), їх 
транспортування. Рекомендована доза внесення добрива за 
позакореневого підживлення становить 0,5-1 л/га.

Переваги добрив «УАРОСТОК»®:
• Хімічно чисті та екологічно безпечні добрива, що забезпечу-

ють отримання екологічної продукції, яку можна використо-
вувати для дитячого та дієтичного харчування;

• Всі композиції мають високий вміст макро- (NPK) та мікро-
елементів (Zn, Mn, B, Cu, Mo);

• Швидко задовільняють фізіологічні потреби рослин у макро- 
та мікроелементах;

• Підвищують толерантність рослин до стрес-факторів, що ви-
никають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних 
умов (посухи, різких перепадів температур повітря тощо);

• Стимулюють біохімічні процеси у рослинах, що сприяє пов-
ній реалізації їх потенційної врожайності; 

• Містять прилипач, гумінові речовини та амінокислоти;
• Універсальні у застосуванні.

Отже, застосування мікродобрив із додатковим вмістом 
гумінових речовин та амінокислот буде займати чільне місце 
у системі позакореневих підживлень сільськогосподарських 
культур. Завдяки вдало скомпонованому хімічному складу 
добрив «УАРОСТОК»® вплив стрес-факторів на рослини можна 
значно знизити. Застосовуючи «УАРОСТОК»® у бакових сумішах 
разом із пестицидами Ви зменшуєте пестицидне навантаження 
на агроценози та підвищуєте безпечність сільськогосподар-
ської продукції.

За більш детальною інформацією щодо новинок, їх при-
дбання та використання звертайтеся до співробітників 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс»:
(тел./факс: (044) 239-27-30) 
або, заповнивши форму на сайті 
www.rostok-ua.com
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ДП «РЕЙЛІН» ПРОПОНУЄ: 
Саджанці спаржі
виробництва США:

Jersey knight (Джерсі лицар)

Високопродуктивний сорт спаржі. Про-
дукує переважно чоловічі рослини. Має 
високу силу росту та стійкість до хвороб. 
Формує потужні весняні пагони. Придатний 
для вирощування в прохолодному кліматі. 
На одному місці росте 15-20 років.

Jersey giant (Джерсі Гігант) 

Високопродуктивний сорт спаржі. Формує 
високі врожаї весняних пагонів. Стебла 
товсті, швидко відростають. Енергія росту 
висока. Висока стійкість до хвороб. Висо-
копластичний та адаптивний сорт. При-
датний для вирощування в прохолодному 
кліматі. На одному місці росте 15-20 років.

Прилипачі (ПАР)
Бревер 83-17 - олійний концентрат ,  
концентрат мінеральної олії (83%) з неіоно-
ваними сурфактантами (ПАР) 17%
Бревер 90-10 - неіонований активатор,  
малопінний сурфактант, суміш поверхне-
во-активних речовин – 90 % з інертним 
наповнювачем – 10%
рН + Азот - сурфактант, нормалізує 
рівень рН водного розчину та покращує 
поглинання пестицидів. 
Сайд Кік II - сурфактант, неіонований 
100% активний проникаючий та зволожу-
ючий реагент 

Знищувач піни
Дефомер - концентрат для знищення 
піни під час приготування розчинів з не-
нормованим піноутворенням.

Очищувачі агрегатів та 
вузлів с/г техніки після 
контакту з пестицидами
Ф - 239 Ультра - концентрат 50-ти 
хімічних речовин
MSB - Ультра - концентрований очи-
щувач

Саджанці лохини 
(чорниці)
високорослої виробництва США на безві-
русній основі
Блустар

Сорт середньораннього строку достиган-
ня. Кущі розлогі, висотою 1,75 м. Цвітіння 
проходить пізно, після весняних замороз-
ків. Ягоди великі, солодкі, світло-блакитні, 
достигають в першій декаді липня. Уро-
жайність стабільно висока,  5-10 кг з куща.

Чік

Сорт середнього строку достигання. Кущі 
красивої кулеподібної форми висотою 
1,50 м. Плоди великі, кисло-солодкі. До-
стигають в другій декаді липня. Цей сорт 
називають «блакитним золотом» за рясне 
плодоношення та високу адаптивність до  
грунтово-кліматичних умов. Урожайність 
5-10 кг з куща. 

Аманда

Пізньостиглий сорт. Висота рослин до 
2-х метрів. Ягоди великі, кисло-солодкі,  
достигають в серпі – вересні. Стійкість 
до хвороб висока. Морозостійкість -400С. 
Урожайність до 10 кг з куща.

Акційні ціни!

Насіння сорго

Зернове сорго французької 
селекції від компанії RAGT 
Semenses: 

Бургго, Оггана, Таргга, 
Брігга

Цукрове сорго американської 
селекції від компанії Cajo:

Су, Мохавк

Цукрове сорго від компанії 
Syngenta

СС 506, Г 1990

Зернове сорго нового поко-
ління американської селекції 
з удосконаленим генетичним 
потенціалом від компанії Cajo:

Юкі, Ютамі, Понкі, 
Майло В

Адреса:

Україна, 03143, 
м. Київ, вул. Івана Сірка,15, 
т.: (044) 522-2121
ф.: 522-5760
raelin@i.ua
www.raelin.com.ua
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ВИРОБНИК ПОВИНЕН 
МАТИ ТЕ, ЩО ВІН ХОЧЕ

У далекі та досить важкі післявоєнні 50-ті роки минулого століття ав-
стрійські фермери прийшли до висновку, що ніхто, крім них самих, їм не 
допоможе. Розуміння того, що спільно, разом, буде легше та набагато 
ефективніше працювати, підштовхнуло фермерів до об’єднання у сіль-
ськогосподарський кооператив. Цей кооператив отримав назву ЗААТБАУ, 
що у дослівному перекладі означає «виробники насіння».
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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. 

Така назва у кооперативу – ЗААТБАУ неспро-
ста, адже одним із його першочергових завдань 
було забезпечення фермерів високоякісним та 
високопродуктивним насінням польових культур. 
Згодом до цього додалась ще й селекція польо-
вих та інших культур. На сьогодні ЗААТБАУ – це 
успішний селекційно-насінницький кооператив, 
який у своїй діяльності керується філософією: 
«Виробник повинен мати те, що він хоче». 

Тому в Україні, так само, як і в Європі, 
ЗААТБАУ має найбільший асортимент польових 
культур. У цілому компанія працює (у частині 
селекції та насінництва) із більш ніж 30 с/г куль-
турами, головними серед яких є: кукурудза, соя, 
озима та яра пшениця (м’які та тверді форми), 
озимий та ярий ячмінь, соняшник, горох, озимий 
та ярий ріпак, тритикале, овес, олійний гарбуз, 
льон олійний та багато інших. 

Гібриди кукурудзи. В асортименті гібридів 
кукурудзи ЗААТБАУ в Україні 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, Жи-
томирська, Київська, Чернігівська та Сумська 
обл.) і характеризуються у, першу, чергу холо-
достійкістю, швидким достиганням, відмінною 
вологовіддачею зерна при достиганні та гарною 
врожайністю. 

Друга – ФАО 250 - 290. До цієї групи входять 
такі відомі гібриди як Данубіо, Грімальді, Анже-
ло, Роберто, Кладіо, Окато та СЛ Багато. За-
значені гібриди підходять для більшості регіонів 
України і є одними з найкращих за врожайністю 
та вологовіддачею 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, 
Амандо, Торрано. Гібриди цієї групи підходять 
для умов Лісостепової та Степової агрокліматич-
них зон. Це гібриди інтенсивного типу, характе-
ризуються відмінним потенціалом врожайності 
та відмінною вологовіддачею зерна при дозрі-
ванні. 

Гібриди соняшнику. В асортименті компанії 
ЗААТБАУ на даний час є 5 гібридів соняшнику 
(ПРО11СУ, Пан 901, Дрейк, КС 108 та Ірімі) із 

періодом вегетації 100 – 120 днів, гарною стійкі-
стю до хвороб та врожайністю. Причому, є гібри-
ди, стійкі до сульфонілсечовин, а також гібриди, 
стійкі до імідазолінів. 

Сорти сої. Компанія ЗААТБАУ добре відома 
українським аграріям своїми сортами сої. На 
даний час зареєстровано і пропонується до про-
дажу 7 сортів сої (Абеліна, Мерлін, Ліссабон, 
Кордоба, Кардифф, Кент та Падуа) з періодом 
вегетації від 100 до 125 днів, гарною стійкістю 
до осипання та відмінною врожайністю і вмістом 
білку в зерні. 

Сорти гороху. Щодо гороху, українським 
аграріям пропонується 2 високоврожайних сорти 
(Стабіл та Кензо) жовтозерного гороху. Зазна-
чені сорти вирізняються високим потенціалом 
врожайності, стійкістю до осипання, посухи та 
вилягання. На сьогодні це одні з найкращих сор-
тів із представлених на ринку. 

Сорт ярої пшениці. Вже декілька років під-
ряд сорт Гренні на виробничих посівах в умо-
вах Центральної 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 характе-
ристикою є досить високий потенціал врожайно-
сті та відмінна якість зерна.

Щороку «Заатбау Україна» закладає близько 
250 – 300 демонстраційних посівів асортименту 
сортів та гібридів кукурудзи, сої, пшениці, горо-
ху, ячменю, соняшнику по всій території Укра-
їни. На базі цих демонстрацій проводяться Дні 
поля, на яких аграрії мають можливість на влас-
ні очі побачити асортимент та оцінити рівень 
селекції ЗААТБАУ. Так, тільки минулого року 
було проведено 120 Днів поля з усіх культур, 
які відвідали біля 9 000 керівників і спеціалістів 
аграрних підприємств. Демонстраційні посіви 
завжди закладаються спільно із конкурентни-
ми 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.



За підтримки:
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в Україні:
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(057) 766-55-43, (050) 301-88-55
www.agroport.ua

20-22жов�я
Міжнародний аеропорт

Харків



www.agroprod.biz 43

ТВОРЕЦЬ НОВИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
Єдиний легальний мільйонер СРСР, 

український вчений в галузі селекції та 
насінництва пшениці, академік АН СРСР 
(з 1974 року) і ВАСГНІЛ (з 1964 року), 
член-кореспондент Академії сільсько-
господарських наук НДР (з 1974 року), 
доктор сільськогосподарських наук (з 
1964року), член ЦК КПУ у 1966-1983 р., 
депутат Верховної Ради УРСР 6-10-го 
скликань Василь Миколайович Ремесло 
вивів сорт пшениці «Миронівська-808», 
яка дала країні 1 мільярд 600 мільйонів 
рублів. Оскільки сорт був захищений 
авторським правом, то селекціонер от-
римував відсоток із кожного засіяного 
гектара. Портрет В. М. Ремесла висів чи 
не в кожному хлібному магазині. Нині на 
основі «Миронівської-808» виведено 400 
сортів пшениці. 

Народився  Василь Миколайович 
Ремесло 28 січня (10 лютого) 1907 року 
в селі Тепловому Пирятинського повіту 
Полтавської губернії (тепер Теплівка 
Пирятинського району, Полтавської об-
ласті). Змалку дуже любив слухати свого 
діда, що за вечерею охоче розповідав 

і давав поради своїм численним онукам: «Наше ремесло — 
хліб. Від цього й прізвище свою несемо. Тому довічно повинні 
вирощувати хліб людям на щастя». З дитячого років пізнав 
хліборобську працю, всім серцем полюбив рідну природу, 
землю. Здобув початкову освіту в семирічній трудовій шко-
лі, відкритій за сприяння Пирятинського повітового відділу 
народної освіти в його рідному селі. У 1922 році вступив до 
Лубенської сільськогосподарської профшколи. Після її закін-
чення в 1924 році був направлений на навчання в Маслов-
ський інститут селекції та насінництва ім. К. Тімірязєва. Після 
закінчення якого ву1928 році В. М. Ремесла направляють в 
Укррадгоспоб›єднання Харкова, пізніше — в радгосп «Відро-
дження» Мелітопольської округи, де він працював на посаді 
агронома-насіннєвода. У лютому 1929 року перейшов до 
Кременчуцького окрнасіннясоюзу на посаду агронома-апро-
батора, був членом його правління. В цей же рік призваний 
до лав Червоної армії рядовим артилерійського полку Ленін-
градського військового округу.

Після демобілізації в 1930 році поїхав в місто Дербент. 
Влаштувався науковим співробітником на Дагестанській 
дослідно-селекційній станції ім. Ахундова. У 1931-1933 роках 
Василь Миколайович жив у Москві, працюючи агрономом-на-
сіннєводом у Насіннєводсоюзі при Наркомземі СРСР, займав-
ся введенням у виробництво нових культур.

У 1933-1938 роках — науковий співробітник Ново-Урен-
ської селекційної станції. Саме тут під керівництвом видат-
ного вченого-селекціонера й знавця методики дослідницької 
роботи академіка Констянтинова Петра Никифоровича, 
розпочалась справжня селекційна школа для Василя Микола-
йовича Ремесла. А коли на його дослідні ділянки приїжджали 
такі видатні вчені, як Микола Іванович Вавилов і Василь 
Якович Юр’єв, він ловив кожне їхнє слово, кожну пораду. Піс-
ля їхнього від’їзду незрозуміле стало зрозумілим, а на душі 
легшало, світлішало й хотілося працювати. Тоді й зрозумів — 
щоб прищепити непокірливій і загадковій пшеничній рослині 
корисну ознаку, потрібно краще довідатися про неї й обов’яз-
ково навчитися розмовляти з нею мовою селекціонера. Щоб 
пізнати, потрібно мати більші знання й терпіння, досвідчене 
око, крім того мікроскоп, лабораторію, помічників. Уже тоді 
всією душею, розумом і серцем почував, що селекція — це 
сплав науки й мистецтва. 

У 1938-1941 і 1947-1948 рр. Василь Миколайович був 
заступником директора з наукової частини, а в 1941-1942 
рр. — директором Північно-Донецької державної селекційної 
станції. У 1942-1945 роках брав участь у німецько-радянській 
війні.

Старший лейтенант Ремесло пройшов нелегкий шлях від 
Сталінграда до самого Берліна. Воюючи в складі 126-й гвар-
дійської дивізії реактивної артилерії, він відстоював свою дав-
ню мрію хлібороба. Від Сталінграда до берлінського рейхста-
гу як мрію проніс у речовому мішку зразок свого пшеничного 
первістка. Ці зерна були для нього талісманом, нагадували 
про його покликання на землі. Один із фронтових товаришів 
згадував, як на Одері після важкого бою всі зі здивуванням 
слухали старшого лейтенанта Ремесла: «Чи повірите, уже 
котрий день бачу в сні пшеницю — грає на вітрі! Прокинуся — 
і руки пахнуть, немов не порохом, не гаром, а свіжим хлібом».

Після демобілізації (у серпні 1947 р.) Василь Миколайович 

повернувся на роботу у Сєверодонецьку держселекстанцію 
на посаду заступника директора з наукової роботи, а з 1 бе-
резня 1948 року його призначають заступником директора з 
наукової роботи Миронівської селекційно-дослідної станції ім. 
В. Ф. Старченка.

Зійшовши з поїзда на залізничній станції Миронівка, 
з валізкою, військовим собакою Одер, у старій шинельці, 
зношених чоботах, обходячи калюжі на розмоклій дорозі (ас-
фальту тоді не було), Ремесло прийшов на нове робоче місце, 
подолавши пішки 20 км. Прийшов один, тому що ще в окопах 
Сталінграда довідався з листа, що дружина пов’язала свою 
долю з іншим військовим, забравши дітей Віктора й Наталю, 
створила нову родину.

Уже з перших днів Василь Миколайович із головою зану-
рюється в кропітку і часом разчаровуючу праця селекціонера 
й наукового керівника. Його часто переслідували невдачі, 
гіркота несправедливості, сумніви у своїх силах. Але він не 
здавався, а цілеспрямовано переборював всі труднощі. 
У розмові був лаконічний і стриманий. Дуже відповідально 
ставився до роботи. Був господарем свого слова. Не кидав 
обіцянок на вітер. Цінував час свій та інших. 
На поле до глибокої старості ходив тільки пішки. А там навіть 
молодь ледь встигала за ним. Аналізи й обробку вихідного 
матеріалу робив сам, засиджуючись над арифмометром під 
час жнив до третьої години ночі, а вже о сьомій ранку був у 
кабінеті. Спиртного не вживав, однак був затятим курцем, 
але цигарок ніколи ні в кого не просив. Вони в нього не пере-
водилися. Любив фізкультуру й спорт, полювання, художню 
самодіяльність. 

Маючи великий досвід і значні успіхи в роботі, Василь Ми-
колайович неодноразово підкреслював, що створення сорту, 
навіть високоврожайного, це ще не все. Потрібно разом із 
сортом розробити й передати хліборобам сортову технологію.

У 1964-68 роках Василь Миколайович Ремесло працював 
директором Миронівської селекційно-дослідної станції, в 
1968-1983 роках — директором Миронівського науково-до-
слідного інституту селекції та насінництва пшениці Київської 
області. 
У 1975 й 1982 роках виходять книги про сортову техніку В. М. 
Ремесла у співавторстві з В. Ф. Сайком, за що їм присудили 
Державну премію України. Розробка сортових технологій 
сприяла не тільки більш швидкому впровадженню сортів на 
поля, а й збільшенню врожайності й валових зборів у СРСР. 
Великою заслугою вченого є розробка та впровадження в се-
лекційну практику методу отримання високоврожайних сортів 
озимої пшениці з підвищеною стійкістю до екстремальних 
умов. Роботи зі створення пластичних зимостійких сортів ози-
мої пшениці значно розширили ареал вирощування цієї куль-
тури в нетрадиційних зонах. Сорти озимої пшениці, створені 
особисто і під керівництвом В. М. Ремесла, стали значущим 
фактором підвищення врожайності і валових зборів зерна в 
колишньому СРСР і країнах РЕВ. 

Загальна творча спадщина видатного селекціонера ста-
новить 40 сортів зернових колосових культур, у тому числі 19 
районованих, з них 15 сортів озимої пшениці, 2 сорти яриці, 
сорт озимого ячменю й сорт озимого тритікале, понад 230 
наукових праць. Шедевром світової селекції є сорт «Миронів-
ська-808». 
Сьогодні успішно використають і творчо доповнюєть наукову 
спадщину свого вчителя вчені Миронівського інституту пше-
ниці, що носить його ім’я. 

В. М. Ремесло був лауреатом Ленінської премії (за 1963 
рік), Державної премії УРСР (за 1977 рік), Державної премії 
СРСР (за 1979 рік), премії імені В. Я. Юр›єва АН УРСР (за 
1976 рік), Національної премії НДР 1-го ступеня (за 1976 рік). 
Двічі Герой Соціалістичної Праці (1966, 1977), Заслужений 
діяч науки УРСР (з 1967 року). Нагороджений чотирма орде-
нами Леніна (1966, 1973, 1975, 1977), орденом Жовтневої Ре-
волюції (1971), орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня (1945), 
орденами Трудового Червоного Прапора (1950) і «Знак По-
шани» (1958), багатьма медалями СРСР, ВДНГ СРСР і УРСР, 
чотирма орденами зарубіжних країн. 

Напружена робота, стреси, підступна старість підірвали 
здоров’я вченого. Після сімдесяти він часто хворів. Останні 
роки тримала його на землі тільки незламна воля. Але він ніко-
ли не скаржився. І хвороби, і неприємності на роботі переносив 
у собі. Його старість могла спокійно відповісти, де була моло-
дість. Помер Василь Миколайович у 4 вересня 1983 р. в лікарні 
в Феофаніі. Похований на Байковому кладовищі в Києві.

Підготувала Леся Заморська
https://uk.wikipedia.org/

poltava.depo.ua
http://myronivka.kiev.ua/
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АМАКО: 
ПРОГРЕС В СЕРВІСІ – ПЕРЕМОГА В БІЗНЕСІ
Компанія АМАКО – це не просто один з найбільших дилерів 

якісної сільгосптехніки в Україні. Це надійний партнер агрови-
робників у бездоганному сервісному обслуговуванні, і для того, 
щоб вийти на такий рівень майстерності, компанії довелось 
принципово змінити стратегію ведення співпраці з клієнтами, 
яким тепер буде ще комфортніше працювати з АМАКО.

Справжні оновлення реалізуються в дії. Тож, 26 лютого в 
Тернополі відбулось відкриття нового регіонального центру 
компанії, куди з’їхались більше 100 аграріїв зі всього Західного 
регіону. Новий центр повністю відповідає всім необхідним стан-
дартам обслуговування – за ключовим принципом 3 «S», тобто: 
продаж техніки, її ремонт та обслуговування, а також продаж 
запчастин. Загалом в Україні відкрилось 8 нових високотех-
нологічних майстерень АМАКО, і як зазначили на офіційному 
відкритті Президент компанії Адріано Луз разом з її гене-
ральним директором Дмитром Бородієм, тепер компанія 
ще більше фокусується на підвищенні рівня післяпродажного 
обслуговування завдяки розширенню своїх можливостей, за-
вдань та дистриб’юторських зобов’язань. Що це означає? Де-

тальніше розповідає Патрік Бертоша, директор західного 
представництва компанії АМАКО:

«Я радий представити сьогоднішній «новоспечений» 
центр в Тернополі площею 200 м2, і заявляю, що незаба-
ром відкривається нова майстерня ще й у Львові. В нашій 
компанії відбулися певні значні кроки до модернізації. 
По-перше, у порівнянні з минулим роком АМАКО на 50% 

збільшила склад запчастин, і при цьому у нас з’явилась ще 
одна потужна опція: якщо сьогодні до 16:00 ви замовляєте 
певну запчастину і вона відсутня на складі, то завтра у 9:00 
вона вже буде на місці. В кожному регіональному центрі у нас 
присутня команда висококваліфікованих інженерів, які, притри-
муючись індивідуального підходу до кожного клієнта, надають 
якісне комплексне обслуговування сільськогосподарської та 
будівельної техніки від АМАКО». Директор департаменту 
сервісу компанії, Олександр Шаповал, додає, що спеціалісти 
регіональних центрів можуть ще й ретельно допомогти клієнту 
підібрати відповідну його потребам модель, враховуючи всі 
аспекти за технологіями та комфортом. Крім того, фахівці 
АМАКО після продажу техніки за необхідністю проводять нав-
чання того співробітника, який буде працювати з машиною на 
сільськогосподарському або іншому підприємстві.

Олег Гук, комерційний директор АМАКО зазначає, що ок-
рім фундаментальних змін у сервісному секторі роботи компа-
нії, відбулася і значна трансформація модельного ряду. «Якщо 
раніше ми в своєму портфоліо пропонували близько 200 різних 
моделей техніки, то зараз сфокусували увагу на 10 
найпотужніших, найякісніших машинах, які корис-
туються попитом в агровиробників, і які ми будемо 
активно демонструвати в роботі на Днях поля в 
поточному сезоні. А це, відповідно, дозволяє наба-
гато ефективніше вести сервісне обслуговування». 

В новому регіональному центрі АМАКО були 
представлені найпродуктивніші моделі техніки, яку 
наразі пропонує компанія, а саме: трактор Massey 
Ferguson 8690, телескопічний навантажувач Massey Ferguson 
9407 S, клавішний комбайн Massey Ferguson 7370 Beta, гусе-
ничний трактор Challenger MT865C, зерновоз Iveco Stralis з 
напівпричепом Bodex, а також екскаватор-навантажувач Case 
580T. Надам коротку характеристику деяких з них.

Трактор Massey Ferguson 8690 – це один з найбільш еконо-
мічних в своєму сегменті: 4-6 л палива на га він виграє в конку-
рентів за рахунок оптимізованого двигуна. Вантажопідйомність 
заднього механізму навішування до 12 тонн – для важких 

умов експлуатації. Високопродуктивна гідравлічна система 
з закритим центром і гідронасосом продуктивністю 200 л/хв 
забезпечує потік гідравлічного масла, достатній для виконання 
будь-яких операцій. Кабіна має прекрасну шумоізоляцію.

Клавішний комбайн Massey Ferguson 7370 Beta створений 
таким чином, щоб максимально мінімізувати втрати енергії. При 
потужності 360 к.с. він демонструє таку саму продуктивність, 
як і комбайн з потужністю 400 к.с. Принцип роботи жатки відбу-
вається за допомогою подачі скошеної культури в поздовжній 
шнек великого діаметру, який має витки по всій його довжині, що 
гарантують ефективну подачу культури в головний транспортер. 
Роторний сепаратор має одну унікальну особливість, яка відріз-
няє його від аналогів, – здатність прокручування підбарабання в 
позицію над роторним сепаратором, коли воно не потрібно.

Компанія АМАКО є ексклюзивним дилером в Україні буді-
вельної техніки CASE, і на заході був представлений екскава-
тор-навантажувач Case 580Т. Він використовується для дуже 
широкого спектру операцій. Стріла екскаватора-навантажу-
вача відрізняється величезним запасом міцності і збільшеною 
вантажопідйомністю, а її вигнута форма робить завантаження 
автомобілів істотно простіше і збільшує можливості копання. 
Техніка обладнана широкими опорами, за допомогою яких 
екскаватор-навантажувач залишається стійким при виконанні 
робіт різної категорії. Величезний вибір телескопічних і стан-
дартних ручок дозволяє вибрати оптимальний варіант для ви-
конання конкретних робіт.

Аграрії з цікавістю та захопленням розглядали презентовані 
агрегати, слухаючи детальне висвітлення їх технічних харак-
теристик від спеціалістів АМАКО. Не одне питання не залиши-
лось без відповідей, а деякі моделі були придбані прямо на за-
ході. Слід зазначити, що компанія АМАКО працює з клієнтами 
за дуже гнучкими фінансовими інструментами, долучаючи до 
цього своїх партнерів, зокрема АТ «Укрексімбанк», представ-
ник якого також розповів на відкритті центру про вигідні для 
клієнтів АМАКО пропозиції від свого банку. Після того, як офі-
ційна частина завершилась, під час продовження дискусій та 
урочистого обіду агровиробники діляться зі мною враженнями.

Олександр Синюк, інженер з експлуатації, ПП «Західний 
Буг», підрозділ Сокальського району, смт. Жвирка (Львів-
ська обл.):

«З компанією АМАКО ми співпрацюємо давно. Коли я при-
йшов на роботу в своє підприємство, як раз були куплені в цього 
дилера два трактори, тож, в робочому процесі я із задоволенням 
познайомився з фахівцями сервісу АМАКО, і з того часу плідно 
продовжую з ними працювати. Сервіс в компанії дуже якісний. 
В будь-якій ситуації допоможуть вирішити проблему, можна 
подзвонити навіть вночі при термінових питаннях під час сезону 
активної роботи техніки та отримати кваліфіковану відповідь ін-
женера. Всі необхідні запчастини завжди є в наявності. Сьогодні 
я був радий почути про великі кроки у розвитку сервісу компанії, 
гусеничний трактор Challenger MT865C, який представлений на 
експозиції центру, це наш, вже куплений, тож, нову якість серві-
су від АМАКО будемо випробовувати в тому числі і на ньому». 

Олексій Лукянчук, директор ТОВ «Фаворит-Агро» (Рів-
ненська обл.):

«Найголовніше, чим має володіти кожен дилер з техніки – це 
якісний сервіс, і наше підприємство в цьому контексті дуже при-
скіпливо підходить у виборі партнера за співпрацею. Компанія 
АМАКО в потужності сервісу себе виправдала, і, сподіваюсь, 
наша співпраця стане ще більш плідною, виходячи із заявлених 
сьогодні оновлень в роботі з клієнтами. Можу сказати, що дуже 
поважаю техніку, яка презентована в центрі, зокрема трактор 
Challenger MT865C я взагалі вважаю одним з найкращих». 

Тетяна Бєлінська

Дмитро Бородій (ліворуч) та Адріано Луз

ТЕХНІКА





ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ 
Комплекс весняно-польових робіт залежить від ґрунтово-кліматичних 

умов і спеціалізації господарювання, де частка ранніх зернових культур 
може бути більша від технічних – соняшника або цукрових буряків.

У весняний період особливу увагу потрібно звернути на підживлення 
озимої пшениці, озимого ріпаку, багаторічних трав.

Підживлення озимої пшениці азотними добривами потрібно пов’язувати 
з попередниками, по яких вирощується пшениця озима, а також строками 
її посіву.

 Найперше підживлення озимої пшениці слід проводити по мерзлому 
ґрунті, друге підживлення проводять на початку виходу у трубку у дозі N30-
50 кг. Добрива для підживлення озимого ріпаку застосовують у нормі N10-
50 кг на початку відновлення весняної вегетації. Друге підживлення (N20-30 
кг) проводять на початку росту пагонів. Для підживлення рекомендують 
застосовувати аміачну селітру КАС, або сульфат амонію. Потрібно врахову-
вати і особливість передпопередників культури. 

Передпосівний обробіток ґрунту під ярі зернові: ячмінь, яра пшениця 
овес та їх сівба спрямовані на одержання дружніх сходів. На перезволоже-
них ґрунтах з важким механічним складом і в умовах прохолодної затяжної 
весни для покращення аерації і прискорення прогрівання передпосівний 
обробіток ґрунту полягає у глибокому розпушуванні на 8-10 см і доведенні, 
за дозрівання, до посівного стану. 

Оптимальна глибина сівби ячменю за сприятливих умов – 2-4 см, на 
легких ґрунтах – на 1-2 см. Сіють протруєним насінням. Якщо добрива не 
внесені під зяб, то їх застосовують у передпосівну культивацію, де норма їх 
застосування становить на родючих чорноземних ґрунтах N45-60 P45-60, 
K45-60 на ґрунтах менш родючих N60-90 P60-90 K60-90 кг/га д.р. У період 
кущення ячменю доцільно застосовувати хелатні добрива на основі макро- і 
мікроелементів. Це сприяє покращенню живлення рослин, зменшенню 
негативної дії високої температури повітря, а також використання гербіцидів 
у технології вирощування.

В останні роки кукурудзу все більше висівають у господарствах  різного 
напрямку спеціалізації. Кукурудзу можна висівати після озимих зернових, 
цукрових буряків, гречки, картоплі, сої. Її можна вирощувати як монокультуру 
на високо родючих ґрунтах протягом 6-8 років  і на менш родючих – 3-5 років.

Під кукурудзу у весняний період передпосівний обробіток ґрунту має 
бути направлений на максимальне збереження накопиченої в зимовий 
період вологи та знищення бур’янів, що проростають у цей період. 

Розпочинають передпосівний обробіток рано навесні. Якщо у весняний 
період відбувається інтенсивне проростання бур’янів, з метою їх знищення 
доцільно провести дві культивації. Першу здійснюють на глибину 10-12 см 
звичайними культиваторами для суцільного обробітку, а другу, передпосів-
ну – на глибину загортання насіння. 

Основним завданням передпосівного обробітку ґрунту є збереження 
вологи в ґрунті, очищення від бур’янів, створення сприятливих умов проро-
стання насіння. Загальноприйнятим обов’язковим є ранньовесняне борону-
вання і вирівнювання поверхні ґрунту.

До сходове боронування проводять через 5-6 днів після сівби, коли бур’я-
ни проросли і перебувають у фазі «білої ниточки». Післясходове боронування 
у кукурудзи проводять у фазу 2-3 і 4-5 листків. Швидкість руху агрегату 4,5 
– 5,5 км/год.

 Сіють кукурудзу пунктирним способом з міжряддями 30 см глибина 
загортання насіння 4-6 см на легких ґрунтах при підсиханні посівного шару 
на 5-8 см, на вологих ґрунтах – до 3-4 см. На сильно забур’янених полях 
гербіциди застосовують по вегетації. Гербіциди ґрунтової дії вносять перед 
сівбою і до появи сходів.

Кукурудза добре  відзивається на мінеральні і органічні добрива. Для 
одержання високих урожаїв необхідно застосовувати N100-140Р60-
80K100-120, при наявності тваринництва застосовують 30т./гною + N80-

100Р60-80K60-80 або заорюють післяжнивні рештки попередника.
У сівозмінах сою розміщують після кукурудзи на зерно, ярих зернових 

культур, цукрових буряків. Сою на зерно і корм сіють переважно широко-
рядним способом. Мінімальна температура ґрунту для проростання насіння 
сої становить 6-7оС, оптимальна – 12-14оС. Проте, сіяти сою розпочинають, 
коли ґрунт на глибині 10 см прогрівається до 10-14оС. У північному Лісостепу 
оптимальним строком сівби сої на зерно є перша декада травня, допустимо – 
до 20 травня. При пізнішій сівбі посіви можуть не дозрівати. У південно-захід-
ному Лісостепу сою краще сіяти в останній декаді квітня та на початку травня. 

У день сівби насіння обробляють бактеріальними азотфіксуючими пре-
паратами, а також мікроелементами (бор, молібден, кобальт). 

Горох – добрий попередник під озиму пшеницю, оскільки рано звіль-
няє поле. Для ефективнішого використання накопиченої вологи в ґрунті, 
підвищення стійкості рослин до шкідливих організмів горох висівають у 
перші дні після настання фізичної стиглості ґрунту. Горох – культура ранніх 
строків сівби, його переважно висівають після кукурудзи на зерно, цукро-
вих буряків, ярих зернових .Урожайність гороху може становити від 3,5 до 
-5,0 т/га. Для сівби використовують високоякісне насіння гороху з високих 
репродукцій. За умови застосування іннокулюваного насіння слід віддати 
перевагу препаратам, які менш токсичні для бульбочкових бактерій. 

Соняшник у сівозміні доцільно розміщувати після озимої пшениці або ярих 
зернових культур і повертати на поле на 8-й рік. У коротко ротаційних чоти-
рьохпільних, п’ятипільних сівозмінах соняшник розміщують у збірних полях, 
відповідно до цього він може бути повернений на поле на 8-10 рік. Системою 
удобрення під культуру доцільно застосовувати N45-60P45-60K45-60.

Сіють соняшник пунктирним способом з шириною міжрядь, яка непо-
винна перевищувати 70 см, на глибину 6-8 см. Насіння гібридів, які мають 
дрібне насіння, загортають на глибину 4-6 см. Густота стояння рослин 
повинна становити 35-60 тис./га залежно від зони зволоження. Через 5-6 
днів після посіву у орному шарі ґрунту бур’яни знаходяться у фазі «білої 
ниточки» відповідно з чим проводять досходове боронування середніми 
зубовидними боронами. Найактивніше знищення бур’янів відбувається під 
час післясходового боронування у період 1-3 пар справжніх листків. Для 
зменшення технологічних затрат у боротьбі з бур’янами використовують 
гербіциди, які активно діють під час вегетації соняшника. Після застосу-
вання гербіцидів позитивний ефект дає використання хелатних форм мі-
кроелементів, а також добрив з вмістом  бору, що спонукає до зменшення 
стресового стану у рослині вегетації, що покращує ріст і розвиток  рослин і 
засвоєння поживних речовин з ґрунту.

Цукрові буряки висівають після озимої пшениці в ланці з кукурудзою на 
силос, багаторічними травами, соєю, горохом, чорним паром. Якість сівби 
цукрових буряків та рівень польової схожості насіння значною мірою визна-
чаються своєчасністю та якістю весняного обробітку ґрунту.

Глибина розпушування має бути проведена на глибину не більше 3-4 
см, з тим, щоб насіння було покладено на капілярний шар і прикрито 2-4 
см ґрунту. З цих причин вирівнювання поля слід здійснювати заздалегідь – 
восени. Добрива під цукрові буряки вносяться під зяблевий обробіток ґрун-
ту з урахуванням забезпеченості ґрунту елементами живлення,  відповідно 
до чого норма застосування добрив становить N120-140 P60-80 К100-120. 
У передпосівну культивацію можна застосовувати азотні добрива у зоні 
достатнього зволоження у зоні нестійкого і недостатнього вони можуть 
зменшувати густоту сходів. При сівбі широко використовують пневматичні 
сівалки, що забезпечують точний висів по одній насінині. 

Значною мірою проблему забур’янення можна вирішити застосуванням 
ґрунтових гербіцидів, які використовують перед посівом і також по вегетації. 

Зав відділом агроекомоніторингу і проблем землеробства Інституту біое-
нергетичних культур і цукрових буряків доктор сільськогосподарських наук, 

професор Ярослав Петрович Цвей







www.agroprod.biz 49

КУЛЬТИВАТОРИ 5635 ТА LANDSMAN 6205 KUHN-KRAUSE
Неможливо переоцінити значення роботи з ґрунтом 

при вирощуванні врожаю, адже 8 із 12 факторів, які най-
більше впливають на результат, пов’язані саме із станом 
ріллі (мал. 1).

Вирішальними в опрацюванні ґрунту є наступні техно-
логічні операції:
1. Робота з рослинними рештками. Подрібнення та 

перемішування решток із землею активізує їх розкла-
дання, поліпшуючи структуру ґрунту, сприяє доступ-
ності органічних речовин, запобігає утворенню корки 
та злипанню решток. Збереження частини рослинних 
залишок на поверхні зменшує ерозію та дозволяє кра-
ще зберегти вологу після опадів.

2. Обробіток ґрунту створює необхідну його структуру, 
забезпечує рівномірність органічного та хімічного скла-
ду, баланс повітря і води в ріллі. Важливо запобігати 
утворенню нових ущільнених шарів.

3. Підготовка посівного ложа. Під час чистової культи-
вації перед посівом розмір часток землі зменшується 
до потрібного, створюється середовище з належною 
температурою та вологістю, необхідне для однорідного 
проростання. На більш щільній частині, вільній від рос-
линних решток, в тісному контакті з частинками землі 
розташовується насіння.
Високопродуктивну якісну культивацію попередньо об-

робленого поля можна виконати причіпними агрегатами 
5635 (фото 1), а передпосівний обробіток поля з більшою 
кількістю рослинних решток та більшими грудками землі 
провести так званим фінішером Landsman 6205 (фото 2). 

Фото 1

Фото 2

Обидві моделі культиваторів виробляються на заводі 
KUHN-Krause, США. Трьохсекційні культиватори 5635 
виготовляється шириною від 6,2 до 11,1 м, а п’ятисекційні 
від 12 до 15,3 м. В той же час Landsman трьохсекційний 
має ширину від 5,5 до 9,7 м, а п’ятисекційний від 11 до 
13,8 м. 

Культиватор 5635 використовується для операцій з 
обробітку ґрунту та підготовки посівного ложа, від яких 
безпосередньо залежить максимальне наближення до 
потенційної врожайності культури:
• Руйнація та розпушування поверхневої корки
• Прогрів ґрунту
• Знищення бур'янів
• Подрібнення грудочок та перемішування грунту
• Вирівнювання поверхні для якісного проходу сівалки
• Заробка гербіцидів
• Заробка добрив
• Аерація ґрунту

Якісне виконання всіх операцій забезпечується осо-
бливостями конструкції культиватора 5635 (мал. 2). 

Застосування п’яти рядів лап з великою відстанню між 
першим та п’ятим рядами, що дорівнює 3,53 м, уможли-
влює безперешкодне проходжен-
ня значного обсягу рослинних 
решток. В свою чергу, скорочення 
до 15,24 см інтервалу між лапами 
по сліду культиватора та різний 
порядок їх розташування в пер-
ших трьох рядах порівняно з чет-
вертим та п’ятим (мал. 3) створює 
подвійне перекриття при проході, 
поліпшує однорідність культивації 
з подрібненням грудочок, забез-
печує контакт насіння з ґрунтом 
по всій поверхні, перемішує з зем-
лею рештки рослин та гербіциди. 

Два типи лап та дві конструкції стійок, якими вони 
кріпляться до рами, надають нам можливість зробити 
оптимальний агрономічний вибір із чотирьох варіантів їх 
комбінації: лапи загостренні або плоскі, стійки із спіраль-
ними пружинами або підресорені (мал. 4).

Загострена стійка Плоска стійка

Менший опір і 
тягове зусилля.
Для полів з 
незначними 
рослинними 
рештками.

Краще перемішує 
грунт з 
рештками.
Для полів з 
великою масою 
решток.
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Тиск на лапу 86 кГ. 
Витримує глибину в важких 
грунтах.
Амплітуда відхилення до 
37 см в каменистих умовах.
Надміцна зборка виключає 
рух вбік.
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Тиск на лапу 81 кГ. 
Вібраційний рух витягує 
рештки та розрихлює 
корку.
Амплітуда відхилення 
20,3 см.
Немає пальців та втулок.
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Кріплення пружинних стійок є дуже 
простим і надійним: міцною скобою та 
одним болтом наче в тисках (мал. 5) 
з використанням нанесених на раму 
міток.

Для плоских полів використову-
ється само-вирівнююча зчіпка. Для 
копіювання нерівного рельєфу поля і 
дотримання постійної глибини обро-
бітку в культиваторі 5635 як опція, а з 
12 м в стандарті (з можливістю вибо-
ру більш дешевої само-вирівнюючої) 
застосовується спеціальна плаваюча 
зчіпка (мал. 6). 

Розробка KUHN-Krause має вдвічі менше рухливих 
частин і, відповідно, місць зносу від тертя в порівнянні з 
іншими зчіпками. Ексклюзивність полягає також в під-
йомі передніх опорних поворотних коліс глибини під час 
транспортування культиватора, чим досягається його 
більша стійкість. Ще однією родзинкою є захисна серга 
зчіпки-амортизатора Guardian Hitch, яка використову-
ється в стандарті в культиваторах шириною від 12 м, як 
правило, в агрегаті 
з гусеничними та 
шарнірно-з’єдна-
ними тракторами 
з ломаною ра-
мою, зменшуючи 
динамічне наван-
таження на тягу 
трактора та раму культи-
ватора в поперечному напрямку 
(мал. 7). На культиваторах меншої шири-
ни застосовуються литі серги.

Оригінальна вирівнююча система згладжує поверхню 
ріллі для утворення якісного посівного ложа, стабілізації 
розташування насіння в рядку та глибини посіву, зменшен-
ня вертикальних флуктуацій сівалки. KUHN-Krause пропо-
нує різноманітні борінки та коточки в залежності від типу 
ґрунту та кількості пожнивних решток (мал. 8). В борінках 
інтервал між зубами або пружинними спицями дорівнює 
6,4 см, їх нахил може змінюватись до 15°, 30° або 45°. Ко-
точки можуть бути як із плоскими спіральними пластина-
ми, так і з круглими спіральними прутками. Круглі прутки 
краще подрібнюють та прикочують сипкі ґрунти і суглинки 
та добре себе показують в умовах вологого ґрунту. Плоскі 
пластини більше підходять для важких ґрунтів або з висо-
ким вмістом глини, а також в посушливих умовах. Борінки 
та коточки виконують операції, які дають можливість в по-
дальшому заощадити час та збільшити продуктивність. 
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Трьохрядна пружинна 
боронка з котком Чотирьохрядна пружинна боронка

Три ряди зубів з котком П’ятирядна зубова борона
Сухий                          Рівень вологості грунту                          Вологий

Колісні тандеми сприяють 
дотриманню постійної глибини 
обробітку на нерівній поверхні 
та стабільності при перевезенні 
(мал. 9). 

Колісний тандем 
працює разом з відмін-

ною системою регулювання глибини. За допомогою інди-
катора (мал. 10) кожна секція нескладно налаштовується 
вручну на глибину від 0 до 12,5 см. 

Велика увага приділяється довготривалій надійності 
роботи. Так, в зчіпку вбудовано панель для закріплення 
гідравлічних накінечників, який захищає їх під час крутих 
розворотів, від пилу та багна. Панель включає також схе-
му під’єднання шлангів, коди кольору рукояток шлангів, 
електричні з’єднання та інструкцію по експлуатації. П’яти-
рамкова мостова конструкція і її виконання зваркою нах-
листом збільшують міцність та надійність. Під час роботи 
з опущеною зчіпкою гідроциліндри повністю втягнуті для 
подовження терміну їх служби та запобігання витіканню 
оливи. Підшипники з потрійним манжетним ущільненням, 
що подовжує період їх експлуатації, розташовані в захис-
ному чавунному корпусі і амортизуючій оболонці. 

Останні десятиріччя врожайність сільгоспкультур 
значно підвищилась під впливом зростання населення 
Землі та попиту на зернові і технічні культури для нових 
промислових технологій. Збільшення маси рослинних 
решток на полі знижує щільність ґрунту, зменшує ерозію, 
сприяє накопиченню вологи та органічних матеріалів, але 
погіршує їх розкладання, ускладнює передпосівний обро-
біток. В той же час з метою зниження собівартості аграрії 
намагаються мінімізувати кількість операцій і проходів 
по полі, виконувати їх в максимально стислі строки. При 
більших розмірах грудочок землі та великій масі рослин-
них решток одного і навіть двох проходів культиватора 
5635 може виявитись недостатньо, особливо за умови 
утворення на поверхні ґрунту перед весінніми польовими 
роботами товстої та міцної кірки. 

Виходом є виконання за один прохід наступних чоти-
рьох операцій: 1. Подрібнення рослинних решток, грудок 
та корки, вирівнювання ґрунту; 2. Рихлення землі та пе-
ремішування її з рослинними рештками; 3. Подрібнення 
грудочок та рівняння поверхні; 4. Остаточний обробіток та 
притискання грудочок і рослинних решток. Цим вимогам 
відповідає високопродуктивний чотирьохопераційний 
культиватор-фінішер Landsman 6205 (мал. 11). На 
малюнку номерами 1-4 позначені частини культиватора, 
відповідні вказаним операціям. 

1. Операція 1 з вирівнювання гребнів та подрібнення 
рослинних решток виконується розташованою спереду 
батареєю оригінальних дискових ножів EXCALIBUR 
(мал. 12). Діаметр дисків дорівнює 51 см, а інтервал 
між ними збільшено до 23,2 см, що поліпшує проход-
ження великої маси решток та значно збільшує пито-
мий тиск на кожний диск, сприяючи кращому подріб-
ненню грудок та перерізанню решток. Ці диски мають 
плоский центр та рифлений край із 32 гофрами (хви-
лястість складає 6,4 мм), що робить обробіток грудок 
та решток більш інтенсивним. Разом із розташуванням 
батареї дисків під кутом атаки 8° (це є унікальним 
технічним рішенням) рифлена форма мінімізує боко-
ве переміщення грунту та утворення нових гребнів, 
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зменшує знос ріжучих 
країв. Утворенню гребнів 
по краях запобігають та-
кож бокові пари гладких 
дисків меншого діаметру. 
Глибина обробітку швидко 
виставляється механічно, 
а в процесі роботи в полі 
регулюється гідравлічно. 
Захист батарей здійсню-
ється спіральними пружи-
нами, які одночасно справ-
ляють додатковий тиск 
на дискові ножі. Діапазон 

вертикального переміщення батарей при спрацюванні 
спіральних пружин складає від -5 см до +15, 5 см. Ба-
тареї дисків укомплектовані чистиками з регулюван-
ням планки.

2. Операцію 2 по пе-
ремішуванню землі 
з рештками вико-
нують шість рядів 
культиваторних лап 
(мал. 13). Одночас-
но вони підрізають 
коріння бур’янів і 
готують однорідне, 
без решток, посівне 
ложе. Стандартні 
стрільчаті лапи 
(опційно лапи 
можуть бути без 
стрільчатих леме-
шів) призначені 
для проходження великої маси решток та виконання 
якісного зрізу, мають ширину 25,4 см і розташовані з 
інтервалом 22,8 см. Якщо необхідно краще розрихлити 
ґрунт та підготувати посівне ложе, варто скористатися 
опцією стрільчатих лап з шириною 22,8 см та інтер-
валом 17,8 см. Дистанція між першим та останнім 
рядами лап складає 3,81 м, що на 30-50 см більше 
за аналогічні характеристики інших культиваторів. 
Більша відстань – кращий прохід рослинних решток, 
можливість кращого розташування та закріплення лап. 
Конструктивні варіанти лап із стійками співпадають з 
культиватором 5635 (див. мал. 4).

3. Операцію 3 з відмінного подрібнення грудок та рівнян-
ня поверхні здійснюють пружинні або зубові борони 
(мал. 14), аналогічні борінкам культиватора 5635 (див. 

мал. 8). Ви можете 
обрати той варіант 
борінки, який найбіль-
ше підходить до ва-
ших конкретних умов. 
Саме борони та лапи 
забезпечують баланс 
повітря та вологи в 
ґрунті, необхідний 
для його прогріву та 
швидкого одночасно-
го розвитку рослин. 

4. Ексклюзивний коток (ана-
логічний культиватору 5635, 
див. мал. 8) в поєднанні з трьо-
хрядними борінками виконує 
операцію 4 по заключному 
подрібненню та притисканню 
грудочок і рослинних решток 
(мал. 15). Можна вибрати рі-
вень постійного тиску котка 
або поставити його в плаваюче 
положення в залежності від 
погоди та стану ґрунту. 

Так само, як в культиваторі 
5635 використовуються два 
види зчіпного пристрою: лита 

серга для моделей шириною 5,5-7,4 м та унікальна 
захисна серга зчіпки-амортизатора Guardian Hitch для 
моделей шириною до 13,7 м.

Фінішер Landsman 6205 має ще багато цікавих, ори-
гінальних техніч-
них рішень, які 
визначать якість, 
надійність та про-
дуктивність його 
роботи. Наприклад, 
вдосконалений роз-
поділ гідравлічних 
шлангів вздовж цен-
тральної рами змен-
шує можливість 
їх пошкодження і 
накопичення пилу та 
решток (мал. 17).

Для роботи з велики-
ми навантаженнями в 
моделях шириною від 
8,3 м на центральних 
секціях застосовуються 
зміцнені тандеми коліс 
340/60R 16.5 з висувними шпинделями 
та 8-болтовою підсиленою ступицею 
(мал. 18). 

Як підсумок зазначимо, що виконання 
фінішером всіх чотирьох операцій всього 
за один прохід дозволяє працювати в умовах великої 
кількості рослинних решток, значних за розміром грудок 
землі та кірки на поверхні, створюючи високоякісне посів-
не ложе, та, головне, отримуючи вищу врожайність при 
менших витратах (фото 3). Американським фермерам 
вдається навіть робити всього один прохід Landsman по 
стерні сої і після цього сіяти без додаткових операцій. 
Landsman відзначається високою продуктивністю (до 250 
га за день) за рахунок швидкості 8-12 км/год з глибиною 
обробітку 2,5-15,2 см, міцної шестирамної конструкції та 
ширини від 5,5 до 13,7 м. Потрібна потужність трактора в 
середніх грунтах і умовах 26-33 к.с. на метр.

Культиватор 5635 та фінішер Landsman 6205 є агрега-
тами, які дозволяють ідеально підготувати поле під посів 
незалежно від рівня попереднього обробітку та кількості 
рослинних решток.



Äîâæèíà, ì 3,6 Òèï êàìåðè Ëàíöþãîâî-âàëüöåâà

Øèðèíà, ì 2,4 Ðåã.ñòóï³íü ñòèñêó ñòàíäàðòíî

Âèñîòà, ì 1,95 Ê-ñòü âàëüö³â, øò. 8

Âàãà, êã 2180 Ïîäàþ÷èé ðîòîð ñòàíäàðòíî

Ïîòóæí³ñòü, ê.ñ. 70-80 Ðóõîìà ï³äëîãà ðîòîðà ñòàíäàðòíî

Îáåðòè ÂÂÏ, îá/õâ 540 Ðóõîìà ï³äëîãà ðîòîðà STARTER

Øèðèíà ðóëîí³â, ì 1,2 Â`ÿçàííÿ Twin Fix (2øïàãàòè)

Ä³àìåòð ðóëîí³â, ì 1,2 Àâòîìàòè÷íå çìàçóâàííÿ ñòàíäàðòíî

Øèðèíà ï³äáèðàííÿ(ç ï³äãð³áàþ÷èìè êîëåñàìè), ì 1,8(2,1) Ðåâåðñ ñòàíäàðòíî

Ê-ñòü ðÿä³â ïàëüö³â ï³äáèðà÷à, øò 5 Îñâ³òëåííÿ äîðîæíº ñòàíäàðòíî

Ãóìîâ³ êîëåñà ï³äáèðà÷à ñòàíäàðòíî Øèíè 11,5/80-15,3

Äîòèñêà÷ ïîêîñó ñòàíäàðòíî



Об’єм кузова 8 м3 Об’єм кузова 30 м3 Об’єм кузова 40 м3

ПРИЧІП-САМОСКИД 
ПС 0608

ПРИЧІП-САМОСКИД 
ПС 1230

ПРИЧІП-САМОСКИД 
ПС 1740

Об’єм кузова 11 м3Об’єм кузова 50 м3Об’єм кузова 28 м3

ПРИЧІП-САМОСКИД 
ПС 1528

НАПІВПРИЧІП-САМОСКИД
НПС 2150

ПРИЧІП-САМОСКИД
ТРАКТОРНИЙ ПТС 8

БУНКЕР-НАКОПИЧУВАЧ
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
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АМАКО ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

У рамках ІХ спеціалізованої виставки ”АгроТехніка-2016” 
у Львові 3 березня компанія АМАКО провела програму семі-
нарів. 

Після зимового періоду приходить важливий час для 
сільськогосподарських підприємств. Постає чимало запи-
тань і, окрім звичних сталих моментів, доводиться робити 
вибір серед транспортних засобів, техніки тощо. Отож, такі 
семінари допомагають господарникам визначитися і зробити 
свій вибір.

Як відомо, компанія АМАКО, що працює на ринку України 
вже понад 20 роківє одним із найбільших представників із 
продажу сільськогосподарської, будівельної техніки, а також 
комерційного транспорту. Вона є офіційним дилером авто-
мобілів IVECO та ексклюзивним дистриб’ютором будівельної 
техніки CASE Construction Equipment в Україні.

Продаж комерційного транспорту у сільському госпо-
дарстві – це один з багатьох напрямків роботи компанії. На 
семінарі гостей та учасників з цією інформацією ознайо-
мив Іван Ващенко, керівник департаменту з реалізації 
комерційної техніки:

«Згідно проведених досліджень у сільському господарстві 
застосовується старий транспорт, що морально застарів, є 
дорогим у обслуговуванні. Так, скажімо, щодо перевезення 
молочної продукції ми пропонуємо виробникам молоковоз на 
базі IVECO. Це – сучасний, економічний, ефективний та мак-
симально адаптований для умов України автомобіль. Об'єм 
цистерни на шасі від 1200 до 16000 л. Об'єм напівпричепа до 
26 м3. Цистерна має декілька відсіків, що дозволяє транспор-
тувати два і більше різних продукти.

Додатково цистерна може бути обладнана гідравлічним 
насосом для закачування і зливанняа молока, системою 
охолодження і контрольно-вимірювальною апаратурою. Ми 
пропонуємо пройти тест-драйв на вказаному автомобілі».

Також було представлено сучасні зерновози: найпотуж-
ніший у своєму класі IVECO Trakker із об'ємом вантажного 
відсіку до 80 м3 і вантажністю до 50 т; та найефективніший у 
своєму класі IVECO Stralis із об’ємом металевого та алюмініє-
вого напівпричепів до 70 м3 кожен.

Слід зазначити, що компанія АМАКО здійснює гарантійне 
та післягарантійне обслуговування вантажних автомобілів. 
Мобільні ремонтно-діагностичні майстерні дозволяють здійс-
нювати якісне сервісне обслуговування на виїзді.

Техніка у сучасному сільському господарстві відіграє 

надважливу роль. Вона застосовується практично усюди і на 
всіх етапах роботи. 

Які альтернативи існують сьогодні для обприскування 
посівних площ і як зробити розумний виважений крок – 
придбати якісний засіб? Обрати причіпний, чи самохідний 
обприскувач?

Отож, про ринок інноваційних технологій захисту рослин із 
використанням обприскувачів «АРАСНЕ» доповів директор у 
Європі та СНД від заводу АРАСНЕ Андрій Лісовий.

«Переваги використання самохідних обприскувачів 
«APACHE» очевидні. Це менша витрата палива, вища про-
дуктивність, можливість виходу в поле на 10-15 днів раніше, 
менше пошкодження рослин, що обробляються завдяки вели-
кому кліренсу, безпека оператора (герметизація, фільтрація, 
кондиціонування), регульована у широких межах ширина 
колії. Головна особливість цих машин – простота конструк-
ції механічного приводу, низька вага, найнижча вартість 
експлуатації та ремонту, можливість контролю пестицидів у 
форсунках, та однакова структура краплі протягом всієї робо-
ти (Hawkeye), найменша витрата палива, від 0,4 до 0,8 л/га, 
«найбагатша» у галузі комплектація у кожному Apache. Зав-
дяки низькій вазі обприскувача менше ущільнюється ґрунт, а 
це є важливим позитивним показником.

Ще один важливий момент, який вирішує чимало проблем, 
це те, що даний обприскувач настільки простий в обслугову-
ванні, що сільгоспвиробники, маючи власну інженерну служ-
бу, у післягарантійний період можуть виконувати більшість 
робіт із технічного обслуговування самостійно. I хоча б раз на 
рік рекомендується проходити обслуговування у сертифікова-
ного дилера з технічного обслуговування Apache».

Окремо хотілося б відмітити надзвичайно акуратну кабіну 
обприскувача. Це міні-кабінет зі зручним інтерфейсом, де 
працювати комфортно, а головне – безпечно.

Виробництвом даних обприскувачів займається компанія 
Equipment Technologies  (США, штат Індіана). Із січня 2016 
року компанія належить французькій групі компаній EXEL 
Industries.

Коментар директора Львівського відділення Тер-
нопільського сервісного центру компанії АМАКО, 
Федора Євстахійовича Скоцика:

«Компанія АМАКО презентує на виставці дві новини, які 
відбулися цього року: по-перше, ми стали в Україні екс-
клюзивними дистриб’юторами  будівельної техніки CASE; 
по-друге, 22 квітня у Львові компанія АМАКО відкриває 
майстерню-сервіс IVECO, де, відповідно, буде обслуговувати і 
продавати автомобілі IVECO. 

Цьогорічна виставка є більшою ніж торік і вона цікава для 
кожного аграрія. Слід зауважити, що спектр відвідувачів 
доволі різноманітний: дрібні господарники, представники ве-
ликих корпорацій, – усі знайдуть для себе необхідну інформа-
цію. Наші семінари дали вичерпну інформацію для зацікав-
лених гостей про діяльність АМАКО, зокрема це стосується 
комерційного транспорту, самохідних обприскувачів, техніки 
для внесення ЗЗР, сучасних методів обробітку ґрунту.

Висновком будь-якої роботи є результат і ми сподіваємося, що 
нашим результатом буде плідна співпраця із сільгоспвиробника-
ми, працівниками галузі комерційної та будівельної техніки». 

Любов Смереканич





Автомобільні ваги - це капітальна споруда, яка по-
требує фінансових вкладень і має тривалий період екс-
плуатації (не менше 15 років), тому до вибору ваг слід 
підходити з особливою увагою і ретельністю. В першу 
чергу, Споживач хоче бачити в цій якості довговічну і 
недорогу конструкцію, що володіє всіма заявленими 
виробником характеристиками (точність, надійність) 
протягом усього періоду експлуатації ваг.

Виходячи з досвіду вагобудування, кращий спосіб 
вирішити ці проблеми - встановити автомобільні ваги 
відомого виробника. Тільки ось які, як вибрати авто-
мобільні ваги? На сьогоднішній день виробники ваг 
пропонують величезну кількість типів, конструкцій, ви-
дів виконання і розцінок. Вибрати ваги для зважування 
автомобілів - важке і відповідальне завдання. Саме це 
різноманіття підштовхує до висновку - починати виби-
рати треба не з конструкції ваг, а з виробника.

Так які ваги краще? При відносно однаковій якості 
конструкції ваг у більшості нормальних компаній-ви-
робників на перше місце виходить професіоналізм 
співробітників і повнота спектру послуг, що надаються. 
Для початку, проведіть оцінку списку обраних Вами 
компаній за наступними критеріями:

1. Скільки років компанія працює на даному ринку? 
Звертайте увагу на компанії, які працюють більше 5 
років.

2. Наявність сертифікатів на вироблені автомобільні 
ваги. З 2016 року ваги повинні бути внесені до Держ 
реестру. Без цього ваги не пройдуть повірку в метро-
логічній службі. Тобто комерційне використання таких 
ваг буде незаконне.

3. Наявність гарантійного терміну. Гарантійний тер-
мін на якісні ваги має бути не менше 10 років на кон-
струкцію і 3-х років на електроніку.  

4. Відгуки клієнтів.  Запитайте  у виробника про 
встановлені ваги, візьміть контакти компаній, що їх 
експлуатують, та дізнайтесь про якість.

5. Наявність бригад, які можуть якісно виконати 
фундаменті роботи. Адже саме якісно виконаний 
фундамент та монтаж запорука точності і довговічності 
автомобільних ваг. Якщо фундамент 
просяде, чи конструкція буде розбалансована – це 
значно вплине на точність ваг, а, значить, і на 
доходи. Отже обирайте підприємста, які можуть збуду-
вати ваги «під ключ», і не будуть потім перекладати на 
вас відповідальність за неякісно виконаний фундамент.

6. Власне виробництво. Вибирайте компанії, які 
виготовляють ваги. Відвідайте виробництво та пере-
конайтесь у якості. Зверніть увагу, чи з нового металу 
виробляється конструкція, яка якість виконання звар-
них швів, якість фарбування фінішної обробки…

ТОВ «Київський ваговий завод» працює на ринку 
більше 6 років, і всі ваги встановлені на початку діяль-
ності працюють і досі.  І нарікань на роботу немає. Ком-
панія надає гарантію  10 років на конструкцію і 5 років 
на електроніку. Ми встановили вже більше 200 ваг по 
всій Україні. 

Нам довіряють  ПАТ «Державна продовольчо-зер-
нова корпорація України» , агрохолдинг «ТАС АГРО», 
Група «Інтерпайп» та багато інших. 

Автомобільні ваги – це надовго. Тому зважено під-
ходьте до їх вибору. 
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ВІД ПУЛЬВЕРИЗАТОРА – ДО САМОХІДНОГО 
ОБПРИСКУВАЧА

Питання захисту рослин від шкід-
ників та хвороб було і залишається 
одним із головних завдань під час 
вирощування сільськогосподарських 
культур. Саме це спонукало людство 
упродовж століть шукати не лише 
відповідні методи боротьби, а й на-
лежне обладнання й технічні засоби.

Першим прототипом сучасних 
обприскувачів став паровий роз-

пилювач карболової кислоти 
(пульверизатор), 
який у 1867 р. ви-

найшов професор 
медицини Джозеф Лістер 
(Англія). Також значну роль 
в еволюції обприскувачів 
відіграли такі винаходи: 
близько 1790 р. у Фран-
ції виявлено явище га-
зованого напою з єм-
ності виштовхування; 
у 1837 р. винайде-
ний сифон; у 1862  р. 
провели експеримен-

ти з розбризкуванням рідини 
за допомогою стисненого газу; 

у 1927 р. норвезький інженер Ерік 
Ротхейм запропонував першу при-
датну для застосування конструкцію 
аерозольного балона; у 1943 р. 
американці Лайл Гудхью та Вільям 
Салліван розробили «бомбу для ко-
мах», що стало початком масового 
виробництва аерозольних балонів; у 
1949  р. Роберт Абпланальп винахо-
дить розпилювальний клапан сучас-
ного типу. 

У сільському господарстві обпри-
скувач – це частина обладнання з 
форсункою для застосування гер-
біцидів, пестицидів та добрив для 
сільськогосподарських і польових 
культур, багаторічних насаджень, 
чагарників та ягідників. Обприскувачі 
варіюються в розмірах і типах пор-
тативних пристроїв та поділяються 
на ручні пляшкові, ручні ранцеві з 
пістолетами, садові, для самохідних 
установок, для підйомних машин, 
причіпні, навісні та бензинові.

Початок застосування технічних 
засобів захисту садів і полів від шкід-
ників та хвороб припав на початок 
ХХ ст., про що свідчать підбірки ма-
теріалів з журналу «Прогрессивное 
садоводство и огородничество» за 
1911 р. У 1097-1905 рр. фабричне ви-
робництво обприскувачів «Таврида»  
в Сімферополі  розпочала фірма «М. 
Левітан і Сини». Даний оприскувач 
відноситься до конструкцій серед-
нього типу для садів і є вдосконале-
ням свого прототипа «Помони». Від 
останнього «Таврида» відрізняється 
наступним: окрім механічної мішалки 

рідини є також струй-
на; виточені клапани; 

передбачено 
прокладку для 
попередження 
потрапляння 
робочої ріди-
ни на штангу; 

насос кріпиться до 
кришки.

У 1908 р. в Криму відбувся між-
народний конкурс обприскувачів та 
розпилювачів. Ось як його описав до-
слідник  К. Петерсон: «На перший в 
Росії міжнародний конкурс обприску-
вачів та розпилювачів, який відбувся 
в казенному маєтку «Салгірка», 
фабрикантом М. Ределем в Сосно-
вицях був представлений насос-об-
прискувач під назвою «Універсал 
фікс-екстра». На той час п. Редель 
був єдиним фабрикантом обприску-
вачів, винайденого ним типу в Росії, 
і тільки в останній час М. Левітаном 
налагоджується фабричне виробни-
цтво «Тавриди» в м. Сімферополі».

Після конкурсу нова модель насо-
су-обприскувача М. Ределя отримала 
назву «Богатир». Його конструкція 
включала в себе: остов, насос з 
манометром та рукавом, що прикріп-
лювався до відра, змішувач, кадку 
для робочої рідини. Недоліки такої 
конструкції полягали в недостатній 
міцності матеріалу остову, що при-
водило до згинання направляючих 
насосу; недостатній потужності пере-
мішування, що потребувало додат-
кового робітника при перемішуванні 
палкою великої кількості рідини з 
додаванням паризької зелені, бор-
доської рідини, суміші вапна з сіркою 
тощо. 

Іншим дослідником П. Штейн-
бергом наводиться інформація про 
обприскувач «Гольдер», який він ре-
комендує використовувати при об-
прискуванні дерев та кущів в щільних 
насадженнях. У статті М. Гуржина 
міститься опис садового обприску-
вача «Монсерв’є»: «На 2-х колісній 
тачці знаходиться мідний резервуар 
ємністю 3 і 1/5 відра; нагнітаючий ци-
ліндр не всередині, а зовні, це одна з 
особливостей системи «Монсерв’є». 
Окрім з’єднувальних та подаючих 
рукавів є ще резинові частини – кла-
пани та 2 кульки, які є запасними. 
Є три розпилювача (наконечника): 
мілкий, крупніший і для вапна. Для 
обприскування дерев висотою в 3 
сажені є довгий легкий розпилювач 
в бамбуковому футлярі. Можна об-
прискувати зразу в 2 розпилювача на 
різній висоті довгого розпилювача. 
Апарат добре розпилює рідину та 
довго зберігає тиск без підкачки». 

На початку ХХ ст. прогресивною 
тенденцією було використання дви-
гунів внутрішнього згорання до про-
цесів поливу і обприскування. Саме 
з цього часу бере початок ідея та 
практичне створення самохідних об-
прискувачів. При застосуванні засо-
бів механізації процесів у сільському 
господарстві почали  використову-
вались трактори «Універсал 1» і У-2, 
СТЗ, ХТЗ; ємність обприскувачів від 
30 до 850 літрів. Ширина штанг від 
2.4 до 13,4 м. Продуктивність ручних 
обприскувачів в садівництві на той 
час сягала від 100 до 300 дерев за 
день, середні обприскувачі обробля-
ли від 7 до 12 гектарів за 10 робочих 
годин, потужні – до 18 га. Для роботи 
одного обприскувача потрібно було 

від 1 до 4 робітників. Кількість об-
робітків для садів коливалась від 5 
до 16 за сезон, а при обприскуванні 
ручним обладнанням витрати рідини 
на одне дерево складали до 7 літрів. 
На польових культурах продуктив-
ність при обприскуванні досягала до 
42 га за робочий день. У 20-х роках 
активно застосовувались переносні 
та парокінні обприскувачі.

У довідковому виданні за редакці-
єю В. Котельникова дослідник вказує 
на те, що «Французи перші почали 
застосовувати обприскування, щоб 
боротися з садовими шкідниками, а 
за ними вже інші народи пішли тим-
же шляхом. Тепер ця справа найкра-
ще поставлена в Північно-Американ-
ських Сполучених Штатах: там майже 
зовсім не знають, як можна догляда-
ти садка без обприскування». В роз-
ділі «Струменти та знаряддя» автор 
окремо розглядає садові розпилювачі 
та пульверизатори (маленькі, середні 
та великі), серед них садовий роз-
пилювач «Верморель» виробництва 
Франції, «Climax» No 1 заводу Dayton 
Supply Co, Dayton, Ohio та «Climax» 
No 2 заводу Carl Platz, Ludwigshafen 
a Rhein, «Standart» заводу the Goulds 
Manufacturing Co, Seneca Fals, 
N.J., «Pomona» заводу the Goulds 
Manufacturing Co, Seneca Fals, N.J., 
«Таврида» заводу М. П. Левитана 
в Сімферополі , «Pomona» заводу 
Carl Platz, Ludwigshafen a Rhein, 
«Dugg» заводу Carl E. Janson & Co, 
Lindesberg, «Rhenania» заводу Carl 
Platz, Ludwigshafen a Rhein. Серед 
розпилювачів «великої могутності» 
відзначалися «Monarch» та «Admiral» 
заводу Gould’a для дуже великих 
садів.

У середині ХХ століття розвиток 
машин з хімічного захисту має про-
довження, яке характеризується 
вдосконаленням конструкції, появою 
запобіжних технічних елементів, 
тракторних енергетичних засобів. 
Зокрема, «для обприскування рослин 
з метою боротьби з хворобами та 
шкідниками застосовують різні ма-
шини – ручні, кінні і тракторні» . На-
голошується на застосуванні кінних 
обприскувачів ОК-5 Б, покращеного 
типу обприскувача ОК-5, для догляду 
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за картоплею. Конструкція обприску-
вача включала металевий бак, що 
кріпився на двоколісній рамі, фільтр, 
насос (плунжерного типу подвійної 
дії з приводом від ходових коліс) і 
системи розпилюючого механізму, 
ємність баку 155 л, всередині баку 
мішалка з приводом від ходових ко-
ліс, розподільна рама з розпилювача-
ми (діаметр конічного отвору 1,5 мм 
з системою завихрення з гвинтовим 
каналом), регулювання витрат рідини 
в межах 6,75-14,5 л/хв. Спеціально 
для роботи на картоплі обприскувач 
обладнаний горизонтальною трубою 
з прикріпленими до неї вертикальни-
ми трубами з метою обприскування 
листя картоплі знизу. Окрім робітни-
ка-водія машини, необхідно задіяти 
ще чотирьох робітників – двох для 
приготування розчину і двох з кінни-
ми підводами для підвезення води, 
обприскувач працює з тягою в одну 
кінську силу, продуктивність обпри-
скувача – приблизно 7 га за день, 
витрати рідини до 600 л на 1 га. 

Значно докладніша інформація 
стосовно машин для обприскування 
наведена у енциклопедичному видан-
ні за авторства Е. Бран, в якому до-
кладно описані ранцеві обприскувачі 
діафрагменного типу ОРД (ємність 
13,6 л, обслуговування – 1 робітник, 
продуктивність за 10-ти годинний 
робочий день 0,3-0,75 га), пневма-
тичного типу ОРП (ємність 11,5 л, 
обслуговування – 1 робітник, продук-
тивність – до 1 га за 10-и годинний 
робочий день), обприскувач бочковий 
плунжерний ОБП (польова штанга 
з 7 розпилювачами, ємність 200 л, 
обслуговування – 1 робітник + кінна 
повозка, продуктивність від 0,8 до 2,5 
га плодоносних і до 5 га молодих са-
дів за 10-и годинний робочий день), 
а також наводяться характеристики 
парокінного обприскувача «Зара» 
для просапних, зернових та інших 
культур (ширина захвату – 6,2 м, єм-
ність 320 л, потрібне тягове зусилля 
– 2 к.с., продуктивність – 12-15 га за 
зміну), однокінний обприскувач «ОК-
5,0» (ширина захвату – 5,5 м, ємність 

160л, продуктивність – 10-12 га з 
зміну), кінно-моторний обприскувач 
«Піонер» для садів (продуктивність 
від 2,0 га саду у віці 20 років і більше, 
до 10-12 га саду в 6-8 років га моло-
дих садів за 10-ти годинний робочий 
день), обприскувачі тракторні причеп-
ні ТП-2 і ОТП (попередня марка ТП-4) 
для польових культур і садівництва і 
роботи з тракторами СТЗ, ХТЗ або 
УНІВЕРСАЛ (ємність баків першого 
– 800 л, другого – 850 л, продуктив-
ність за 10 годин при роботі в садах 
25-30 років –15 га, при роботі на цу-
кровому буряку продуктивність за 10 
годин – 20-24 га), обприскувачі трак-
торні начіпні ОА і ОБ для монтажу на 
тракторах У-1 або У-2 (ємність баків 
620 л, за ширини штанги 2,8 м, про-
дуктивність за 10 робочих годин – 6,5 
га), тракторний навісний обприскувач 
УНДИСОЗ-ФП для обприскування цу-
крового буряку (ємність 600 л, шири-
на захвату 13,4 м, продуктивність за 
10-и годинний робочий день – 42-45 
га), аерообприскувач АО (монтується 
на літаках АП), а також обладнання 
для опилювання порошкоподібними 
матеріалами. 

Сучасні машини для обприскуван-
ня полів мають чимало особливих 
технічних функцій, які полегшують 
виконання сільськогосподарських 
завдань. При застосуванні no-till тех-
нології обприскувач навіть витісняє 
на маргінеси традиційні плуг та куль-
тиватор. 

Так, за своїми функціями новітні 
«лійки на колесах» близькі до літаків 
малої сільгоспавіації, які теж де-не-де 
розпилюють хімію над полями. Але 
у сухопутних агрегатів є незаперечні 
переваги перед небесними: більша 
точність розпилення рідини й менші 
витрати палива. Наприклад, компа-
нія John Deere оптимізувала кожен 

аспект процесу обприскування: від 
автоматичного заправлення – до 
остаточного промивання перед пар-
куванням у гаражі. Завдяки усім цим 
застосуванням рідина не марнується 
– 96% хімікатів досягають своєї цілі.

Загалом сучасні агрегати хімзахи-
сту мають ряд інновацій, розроблених 
у відповідь на зростаючі вимоги до 
точності землеобробітку. Завдяки 
космічним супутниковим технологіям 
нині можливо розтягнути сезон польо-
вих робіт для цих машин, зробити їх 
використання менш сезонним, змен-
шити час простою. Саме тому сучасні 
обприскувачі стали не лише захисни-
ками майбутніх урожаїв, а символами 
аграрних пошуків нового часу.  

В Україні машини для хімзахисту 
рослин і внесення рідких добрив 
пропонує кілька вітчизняних вироб-
ників: завод «Львівсільмаш», «Льві-
вагромашпроект» та «Богуславська 
сільгосптехніка». Дехто виробляє цю 
техніку спільно із закордонними ком-
паніями. Але у цей сегмент машино-
будування останнім часом прийшли 
численні закордонні виробники, тому 
конкуренція стала дуже жорсткою. В 
Україні вже діють імениті обприску-
вачі John Deerе, Horsch, Аmazone, 
Lemken, Dammann, Case, Kuhn, 
Miller, Et, Agrocom, Tecnoma, Hagie, 
Hardi, Gambetti, Caffini, RimecoItalia, 
Kverneland, Dubex, Berthoud тощо. Ще 
більше дилерів, які пропонують про-
дукцію закордонних фірм.

Підготувала Леся Заморська
inb.dnsgb.com.ua/

http://techtrend.com.ua/
Прогрессивное садоводство и огородни-

чества / под ред. П. Н. Штейнберга. – СПб.: 
Изд-во П. П. Сойкина, 1911.

Колхозная производственная энцикло-
педия / глав. ред. В. В. Мацкевич. – М.: 

Госсельхозиздат УССР, 1950. 
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Віктор Сич, кандидат технічних наук, комер-
ційний директор ТОВ «КУН-Україна»:

– Яку техніку пропонує KUHN для тваринництва?
– Тваринництво базується на трьох напрямках – заготівля, 

зберігання та  згодовування кормів. Для заготівлі  КУН випускає 
косарки, косарки-плющилки, ворушилки-валкоутворювачі та на-
вісні силосорізні комбайни. Для зберігання корми треба упакува-
ти, загорнути в плівку. Для цього випускаємо прес-підбирачі при 
чому вони можуть бути з додатковою порізкою. Це дуже важлива 
функція, яка допомагає економити час на обробіток матеріалу в 
процесі змішування. Нарешті в нас є техніка для тваринництва 
– це роздавачі соломи та монокорму (сінажу) і кормозмішувачі. 
Техніка потрібна як реалізація певної технології.

– Що важливо в заготівлі кормів, у приготуванні та роз-
дачі? 

– Заготівля кормів – це приблизно половина вартості мо-
лока. Корма можна поділити на покупні та власні. Грубі корма 
– сіно і солома, соковиті – кукурудзяний і трав’яний силос і 
сінаж. Потрібно не просто зібрати, а й зібрати якісно, вчасно 
і зібрати саме те, що нам потрібно. Наприклад, можна виро-
стити люцерну, але можна зібрати її, коли вона вже відцвіла 
і втратила свої поживні властивості, бо всі соки з листя пере-
йшли у насіння. Щоб цього не відбулося, потрібно все корисне 
від кормової культури отримати раніше, вчасно її скосивши. 

Німці робили дослідження, і вийшла приголомшлива циф-
ра: якщо взяти за основу 100% надої молока, то затримка зі 
скошенням трави на 4 дні – це мінус 20%,  затримка на 8 днів 
– мінус 35%, затримка на 12 днів – це мінус 50% надоїв.  Мене 
вражає ця цифра. Тому я хочу звернути увагу тваринників на 
те, де саме треба шукати можливості для збільшення надоїв. 

Коли ми збираємо урожай, то в нас втрачається багато корис-

ного при валкуванні та пресингу. Сіно може лежати навіть три 
роки при правильній вологості, але слід враховувати й те, що під 
час заготівлі сіно втрачає свої властивості. Наприклад є солома, 
але нема листя, бо воно втрачається під час заготівлі. Щоб цього 
не було, необхідно заготовляти соковиті корми. Їх особливістю є 
те, що вони краще зберігаються під час заготівлі, але втрачають 
багато поживних властивостей під час зберігання. Це ціла наука. 
Є проста залежність: чим більше землі, наприклад, 2%-4% землі 
в кормі, це вже шалені втрати – 8 євро на гектарі корму. Через це 
зменшуються надої, бо корм з домішками призводить до закис-
лення рубця тварин і появи ацидозу, що впливає на зменшення 
продуктивності корови. Крім того з’являються додаткові витрати 
на ліки. Тому корм має заготовлятися вчасно, бути без домішок і 
зберігатися так, щоб не було гнилі тощо. 

– Чим корисний кормозмішувач?
– Почнемо з особливості будови системи травлення коро-

ви. Воно відмінне від інших тварин, бо корова має чотирьохка-
мерний шлунок. Її можна назвати фабрикою молока, бо вона 
перетворює зовсім малоцінні корми рослинного походження на 
дуже поживний елемент – мікробний білок та леткі жирні кис-
лоти. Відповідно, корова живе і функціонує за рахунок цього 
корму. В рубці тварини малоцінне перетворюється у корисні 
речі: білки, жири та молоко, в якому є все. 

Щоб з малоцінного корму зробити цінний продукт можна 
йти різними шляхами. Можна кинути і сіно, і солому, і комбі-
корма, але корова буде їсти лише те, що їй подобається. А 
можна все це перемішати, взявши ті пропорції, які потрібні 
корові, розрахувавши норму відповідно до групи (дійна, тільна 
тощо). Власне для цього існують кормозмішувачі, які не лише 
значно полегшують роботу, головне їх завдання – змішати 
відповідний раціон в тих пропорціях, які корові потрібно, щоб 
вона з’їла все.

ПРЯМА МОВА





ЗАПРОШУЄМО НА ЗАВОД 
КОМПАНІЇ BEDNAR

Останнім часом виробничі потужності компанії BEDNAR 
відвідує все більша кількість хліборобів з усього світу. Не 
тільки групи фермерів з Західної Європи стали традиційними 
відвідувачами заводу. Спостерігається збільшення гостей 
з таких континентів як Австралія, Африка та частково Азія. 
Також інтерес до чеської техніки активно зростає на ринках 
Східної Європи - в минулому році відвідувачів заводу звідси 
було більше ста.

Будівництво виробничого заводу в Ріхнові-над-Кнежноу 
(Чехія) компанія BEDNAR FMT закінчила в 2015 році. Тут 
працює близько 200 чоловік. На території заводу розташовані 
відділи зберігання, зварювання, огляду зварних конструкцій 
від постачальників, відділи поверхневих робіт з приміщенням 
для фарбування і монтажу.

Запчастини і зварні конструкції приходять зі складу по 
системі конвеєрів в цех нанесення порошкових покриттів - 

самих сучасних в Центральній Європі. Технологія включає в 
себе ретельну обробку деталей перед фарбуванням. Таким 
чином, деталі виходять дуже високої якості, що є обов’язко-
вим для ефективної роботи в важких сільськогосподарських 
умовах.

Далі пофарбовані деталі направляються до складаль-
них ліній, які схожі на ті, що використовуються в автомо-
більній промисловості. Власне, ця промисловість і була 
великим натхненням для будівництва нового заводу в Ріх-
нові-над-Кнежноу. Монтаж здійснюється на найпопуляр-
ніших моделях конвеєрів - на новітніх монтажних робочих 
місцях.

Але це далеко не всі переваги, і якщо Ви хочете дізнатися 
більше про нашу фабрику, то Вам обов’язково потрібно стати 
одним з наших відвідувачів. Для повної інформації звертайте-
ся до менеджера в своєму регіоні.



  
     

    
   

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



МІНАГРОПОЛІТИКИ ЗАЗНАЧАЄ СТАН ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В УКРАЇНІ
В Україні триває весняна посівна кампанія, аграрії 

засіяли вже 583 тис. га ранніх зернових. Враховуючи 
сприятливі погодні умови поточного року? у 19 областях 
розпочато посів ранніх ярих зернових, який проведено 
на площі 23% до прогнозу, зокрема ячменю посіяно 457 
тис. га (23%), вівса – 19 тис. га (9%), пшениці – 25 тис. га 
(15%), гороху – 82 тис. га (45%). 

«За попередніми даними регіонів вся посівна площа 
сільськогосподарських культур в усіх категоріях госпо-
дарств під урожай 2016 року очікується на рівні 26,7 млн 
га або на рівні 2015 року» - зазначив Міністр агарної полі-
тики та продовольства України Олексій Павленко.

«У 2015/16 маркетинговому році експорт зернових 
може скласти понад 36 млн тонн і це буде найвищим по-
казником експорту, а це стабільні валютні надходження 
до бюджету країни» -  додав Міністр.

Зернові культури в усіх категоріях господарств прогно-
зується посіяти на площі 14,6 млн га або 55% у структурі 

посівних площ, що відповідає нормативам оптимального 
співвідношення культур у сівозмінах.

Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 
7,5 млн га, в тому числі ранніх ярих зернових – 2,6 млн 
га. При цьому структура зернового клину під урожай 2016 
року може корегуватися в залежності від умов перези-
мівлі озимих культур за рахунок оптимізації площ ярих 
зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх 
круп’яних культур.

Найбільші площі посіяно у Миколаївській області – 
100,3 тис. га (61% до прогнозу), Одеській – 100,3 тис. га 
(61%), Херсонській – 85,2 тис. га (48%) та Запорізькій – 
72,9 тис. га (34%).

За даними регіонів на сьогодні очікувана забезпече-
ність насінням ярих культур (без кукурудзи) по всіх кате-
горіях господарств складає 596,6 тис. тонн, що становить 
101% до потреби.

Джерело: прес-служба Мінагрополітики
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НОВИНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ-2016 ОТ 
NEW HOLLAND, JCB И «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ»

В 2016 году New Holland начнет 
выпуск новых флагманских клавишных 
комбайнов СХ8. На смену уже хорошо 
известной украинским сельхозпроизво-
дителям модели CX8080 Elevation при-
дет новая модель СХ8.80. Здесь также, 
как и на комбайнах CR, будет установ-
лена кабина Harvest Suite UltraTM, имею-
щая значительно лучшие показатели по 
шумоизоляции (уменьшится до 73 дБ 
(А)), большую площадь остекления (6,3 
кв.м), новые органы управления и значи-
тельно улучшенную эргономику.

Также New Holland представит на рын-
ке только что выпущенный в Европе тя-
желый трактор T7 Heavy Duty. Эта ли-
нейка насчитывает две модели - T7.290 
и T7.315 с номинальной мощностью 
двигате-
ля 270 
л.с. и 
300 
л.с. 
со-

ответственно. Этот сегмент новый не 
только для рынка Украины – тракторы 
заполнили пробел во всем портфолио 
New Holland, и имеют большой потен-
циал также и в Европе.

К этим новинкам производитель по-
дготовил также и линейку прицепного 
оборудования. На украинском рынке бу-
дут представлены новые культиваторы, 
глубокорыхлитель и дисковые бороны 
New Holland.

2016 год приготовил много новинок 
среди сельскохозяйственной техники 
JCB. В первую очередь – это расшире-
ние линейки телескопических погрузчи-
ков. Так, представители бренда JCB – 
компания CML, представит такие модели 
JCB как 526-56, 536-70 и 560-80. Будет 

еще ряд новинок, но что это за моде-
ли – пока остается секретом.

Вице-президент ИГ УПЭК по 
маркетингу и продажам Роман Гир-

шфельд рассказал, что в ближайшее 
время представители отечественного 

бренда «Лозовские машины» 
презентуют для украинских 

аграриев тяжелую дисковую 
борону под тракторы в 350 
и более лошадиных сил. 
По своим характеристикам 
дискатор будет сравним 
с Lemken Rubin 12, но за 
счет собственных разра-
боток превзойдет его по 
некоторым из параметров. 
На данный момент изготав-

ливается опытный образец. 

Планируемый старт продаж – осень 
2016 года. Также «Лозовские машины» 
расширят линейку дисковых борон 
6-метровый «Дукат». Тяжелая зубовая 
борона, которую готовят к производству, 
станет логичным продолжением линейки 
пружинных широкозахватных зубовых 
борон «Лира», которые уже за 16 лет 
выпуска стали легендарными на терри-
тории Украины.

«Мы планируем закрыть цепочку 
предлагаемой сельхозтехники для всех 
типов технологий обработки почвы, – 
отметил Роман Гиршфельд. – А также 
создавать и выводить на рынок новые 
продукты, в том числе и в результате 
совместной работы с европейскими ком-
паниями».

Весной 2016 годы компания планирует 
начать первые продажи прицепов-пере-
гружателей с объемом кузова 26 м3 и 
грузоподъемностью 20 т., которые будут 
агрегатироваться с тракторами от 200 
лошадиных сил.

На разных стадиях подготовки про-
изводства находятся и другие разработ-
ки компании.

«Лозовские Машины» и дальше будет 
держать курс на инновационные разра-
ботки, которые выгодно отличают нашу 
технику, и на расширение рынков сбыта 
нашей продукции, – подчеркнул Роман 
Гиршфельд. – Выход на европейский 
рынок открывает перед нами боль-
шие перспективы. И мы обязаны ими 
воспользоваться».

Источник: agropravda.com
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lemken.com

Великий бункер для насіння і добрив (5000 л) для високої продуктивності
Добрива оптимально закладаються поблизу кореня рослини
Об´ємний колісний легкохідний коток для одночасного ущільнення та 
безпечного транспортування
Надійний дводисковий сошник OptiDisc, який не потребує обслуго-
вування, з навантаженням до 70 кг для точного відкладення насіння

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

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

ТОЧНІСТЬ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ



ТОВ ІВП «ЕЛМАШ» - МИ ПРАЦЮЄМО НА ВАШ УСПІХ
• Комплексний інжиніринг, проектні роботи, підбір 
обладнання, комплектація, монтажні та пусконала-
годжувальні роботи.
• Виготовлення металоконструкцій будь-яких конфі-
гурацій, опор, естакад, галерей, норійних башт,бун-
керів, опорних конструкцій транспортерів.
• Самопливне обладнання для зерна.
• Системи автоматизації  та управління технологічни-
ми процесами.

• Технологічне устаткування:
 fзерносушарки;
 fметалеві топки для зерносушарок;
 fнорії, конвеєри, транспортери; 
 fаспіраційні системи, циклони, бункери для зерна;
 fсилос для зберігання муки ХЕ-160;
 fклапани перекидні,засувки рейкові ручні та електричні;

• Технічний аудит, ремонт та реконструкція існуючих 
елеваторів.

39500, Полтавська обл., 
м. Карлівка, вул. Свердлова, 4
тел./факс: (05346)2-65-01, 
тел.:050-831-54-69,  066-630-56-98, 050-304-36-54
E-mail: info@elevatorov.net.ua, elmash2014@i.ua
www.elevatorov.net.ua

• Модернізація зерносушарок А1-ДСП-50, ДСП-32.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ВИПУСК СІВАЛОК З 
ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ

Ag Leader стане новим гравцем на ринку сівалок з 
електричним  приводом  на сезон 2017 року. Дизайн 
побудований для роботи з широким діапазоном сівалок.

Дивлячись на підсумки американської національної 
виставки с/г техніки the National Farm Machinery Show, 
можна побачити багато нововведень та інновацій на 
ринку сівалок. Основними гравцями ринку в даний час 
є ті виробники, які включають електроприводи в меха-
нізми моделей сівалок, але не кожен виробник доступно 
показав споживачеві переваги цих моделей. Компанія 
Ag Leader досконало показала можливості цих сівалок 
відвідувачам на виставці. 

Райан Охлер, 
територі-
альний 
менеджер 
Ag Leader, 
пояснює, 
що прилад 

призначений для простої установки і є «готовим для 
використання продуктом, бо ви не повинні змінювати 
свій лічильник, щоб використовувати цей диск, – зазна-
чає він. – Цей диск сумісний з більшістю моделей на 
ринку сівалок, вироблених за останні 30 років. Щоб його 
сполучити з вашою сівалкою, потрібно лише прикріпити  
кронштейн двома болтами до існуючої системи сівалки. 
Електродвигун може управлятися через ISO-сумісні сис-
теми, і фермерам пропонується можливість відключення 
ряду старих функцій сівалок. Електроприводи також про-
стіші в використанні, оскільки вся робота відбувається в 
блоці рядків, немає необхідності для шестигранних валів, 
зубчастих ланцюгів, колеса і зміна швидкості для різних 

умов прості».
Приводи використовуватимуть систему 12 

вольт, але і далі проводиться розробка щодо 
сумарної споживаної потужності. Це буде зале-
жати від кількості рядків одиниць для сівалок, 
але Ag Leader запропонує гідравлічним приво-
дам допоміжний генератор, якщо це необхідно 
для додання потужності до вашої сівалки.

Ці керовані комп›ютером електроприводи 
будуть досить прості в налаштуванні. Охлер 
каже, що процес знаходиться в стадії роз-
робки. Це може бути настільки ж просто, як 
вибір в список програмного забезпечення 
для управління приводом, або простий 
процес калібрування перед першим вико-
ристанням. 

Farm Industry news, лютий 2016 р.
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НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРОБКОЮ ДАНИХ З ПОЛЯ
Інструментів по аналітиці даних є не так багато. 

Вони вимагають великої кількості показників, тому 
що, чим більше детальної інформації з поля, тим чіткі-
шу картину можна побачити і тим більше користі для 
середнього споживача.

FieldView Drive являє собою інструмент, який фіксує 
інформацію в реальному часі для аналізу. Система 
підключена через ISOBUS порт машини, і є останнєю 
у зростаючій кількості подібних пристроїв, що над-
ходять на ринок, кожен зі своїм власним підходом 
до збору даних. На фермі ця технологія перетворює 
збір даних в плавний процес. Невеликий електронний 
пристрій, який називається реєстратор даних, може 
бути підключений до трактора чи комбайна, має ді-
агностичний порт, куди і будуть потрапляти всі дані. 
Будь-яка частина машини з усіма операціями завдяки 
прикріпленому датчику може бути виміряна і записана 
разом з її GPS розташуванням.

Технологія використовувалася в різних галузях 
протягом багатьох років. Наприклад, автомобільна 
промисловість використовує її для збору діагностич-
них кодів усіх несправностей, щоб поліпшити обслу-
говування. Індустрія охорони здоров'я використовує 
реєстратори даних також, щоб відстежувати життєво 
важливі органи і процеси в організмі людини, напри-
клад, частоту серцевих скорочень. Іншим прикладом 
може служити також авіаційна галузь, де реєстратор 
даних польоту може бути використаний для резервно-
го відстежування продуктивності.

Тепер ті ж інструменти використовуються в сіль-
ському господарстві, оскільки компанії хочуть поліп-
шити якість своєї продукції і послуг на фермі.

Останній приклад з компанії Climate Corporation, 
яка нещодавно випустила  FieldView Drive пристрій, 
що підключається до трактора або може об›єднати 
мережу контролера (CAN) діагностичний порт і вико-
ристовує технологію Bluetooth для бездротового відо-
браження даних на IPad в режимі реального часу.

В прес-релізі компанії Climate Corporation зазнача-
ється:

«Дані в цифровому вигляді відображають,  як агре-
гат проходить через поле, що дозволяє фермеру легко 
зрозуміти гібридну продуктивність поля, зони ґрунту 
і зробити прогнози за врожайністю посаджених куль-
тур. І це лише деякі з переваг”.

Пристрій працює з тракторами John Deere та Case 

IH та комбайнами John Deere. Компанія планує розши-
рити можливості FieldView Drive в найближчі сезони.

”Ми вважаємо, що значний прогрес прибутковості 
і ефективності може бути досягнуто за рахунок вико-
ристання сили даних, наш намір полягає в тому, щоб 
значно розширити можливості FieldView Drive для 
більшої кількості марок обладнання і типів машин, – 
сказав Дуг Саудер, старший директор по продукту 
Climate Corporation. – Ми працюємо над тим, щоб за-
безпечити фермерам отримання цінної інформації про 
все, що відбувається в полі”.

Новий реєстратор даних клімату FieldView Drive 
проводиться тією ж компанією, яка проектувала 
640Drive, раніше відомий як 640 Labs – вона була 
придбана компанією Monsanto кілька років тому. Дані, 
отримані від цього реєстратора подавалися в розши-
рену систему аналітики програмного забезпечення, 
яка обробляє мільйони точок даних і шукала ті, які мо-
жуть вказувати на проблему.

На цей ринок виходить все більше гравців. Напри-
клад, Agco має свій пристрій, так званий «ключ», який 
використовується для збору інформації з роботи ма-
шини, такої як швидкість, число обертів, оброблених 
гектарів, а також дані з технічного обслуговування. 
Farmobile має помаранчевий PUC, який захоплює по-
дібні типи інформації про машину. Пристрій FarmLogs 
підключається до реєстратора комбайна для збору 
даних врожайності. Є й інші приклади.

Незабаром буде все більше компаній, що будуть 
пропонувати ті ж пристрої збору даних або реєстра-
тори, і так само, як частину нового сільськогоспо-
дарського обладнання, ви купуєте собі цей продукт 
самостійно. І, теоретично, це не межа в тому, що ці 
реєстратори зможуть виміряти. Візьмемо, наприклад, 
датчик на плантаторі, який може вимірювати вологість 
ґрунту, або датчик на диску, який може вимірювати 
твердість ґрунту. При розміщенні на обладнанні, ці ре-
єстратори роблять процес збору даних автоматично, 
і, в кінцевому рахунку, будуть подавати сигнал на об-
ладнання для регулювання в режимі реального часу.

Після того, як ви придбали реєстратор, все, що вам 
потрібно, це програмне забезпечення, щоб переробля-
ти інформацію і використовувати передові аналітичні 
засоби для прогнозування результатів прибутково-
сті. Компанії можуть використовувати ці дані, щоб 
розробляти передові інструменти для моделювання 

культур, які можуть передбачити багато змінних 
факторів, таких як погодні умови, рівень пожив-
них речовин, властивостей ґрунту і шкідників. 
Фермери, в свою чергу, може використовувати 
ці дані для прийняття більш обґрунтованих 
оперативних рішень: яке насіння рослин ви-
користати, який пестицид купити, або який 

тип обладнання 
може знадоби-
тися.

Суть по-
лягає в тому, 
що ви повинні 
годувати звіра 
в моделюванні 
програмного 
забезпечення. 
І тепер у вас є 
технології, щоб 
зробити це.

Farm Industry, 
лютий 2016р.
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Бернард Віллем (Bernard WILLEM), консультант 
ФГ «Шеврет»:

– Як давно займаєтесь козівництвом?

– Мій основний бізнес – це організація тваринницьких комп-
лексів для кроликів та качок. В цьому напрямку ми покриваємо 
близько 80% українського ринку. Розпочали це 10 років тому, а 
за розведення кіз взялися 8 років тому. Вже 3 роки займаємося 
продажем кіз і обладнання для їх утримування. 

– Чи є у вас проблеми зі збутом молока та сиру?

– Ми не в змозі забезпечити весь попит на козячий сир, 
який існує. В нас недостатньо молока. Інколи не вистачає 1-2 
т молока в день, щоб забезпечити весь попит. Тому я зараз 
працюю з однією компанією, що за 60 км від Львова, яка 
зацікавлена виробництвом сиру. 

Півтори тонни молока – це 150 кг сиру. Навіть, якщо козячий 
сир споживають всього 10% українців, а це 4 млн. осіб, відповід-
но ця кількість сиру не є такою великою. Свою продукцію прода-
ємо у ресторани, торгові мережі, продуктові магазини, туристам.

Козяче молоко продається в Україні за ціною 15 грн./
кг, у літровій пляшці з упаковкою – це мінімум 40 грн. Якщо  
порівняти з коров’ячим молоком, продукт дуже цікавий. Але, 
можливо, на сьогодні український ринок не готовий спожи-
вати 100 тис. л молока щоденно. Стосовно козячого сиру, то 
смаки українців розвиваються, традиції трохи змінюються,  
але ми ще не можемо говорити про промислові масштаби 
такого виробництва. Говорячи конкретно, Україна не справи-
лася б із споживанням 10% того, що споживається у Франції.

– Чи приймаєте молоко від інших виробників?

– Ні, тому що виробляємо сири зі свіжого молока. Але в 
нас є проект сироварні з одним із клієнтів, в якій, можливо, 
ми будемо приймати молоко від інших виробників.

Особисто я вважаю, що в кожному районі має бути при-
наймні одна сироварня, що займалась би переробкою мо-
лока від місцевих фермерів. Проблема в тому, що в Україні 
лише для того, щоб зібрати необхідні документи та пройти 
всі адміністративні процедури щодо будівництва сироварні, 
потрібно 3 роки, а у Франції досить лиш кілька місяців. 

– Чи допомагає Вам еко-сертифікат?

– Наша ферма – це хобі і виклик. Вона має туристичний, 
навчальний, але не промисловий характер. Всю виручку, 
що заробляємо, одразу ж інвестуємо. Працюємо без жодних 
кредитів і водоспаду грошей. 

Еко-сертифікат я зробив також в якості виклику. Я під-
писуюся сам під своєю продукцією, що вона фермерської 
якості, органічна, і це задовольняє моїх клієнтів. У мене є 
біо-сертифікація на 70 га землі та 200 кіз, але я не користу-
юся нею. 

– Яку мінімальну кількість кіз доцільно імпортувати?

– Коли ми говоримо про породистих кіз, потрібно не 
забувати до ціни тварини додати ще вартість розмитнення 
і доставки. Всі знають, що в Україні система повернення 
ПДВ не працює так, як в Європі. Стосовно мінімальної 
кількості кіз, які можна імпортувати – це 300 тварин. Якщо 
цю цифру помножити на 600, то отримаєте таку ціну, яку 
не кожен фермер може собі дозволити виплатити, вра-
ховуючи вартість банківських кредитів, які сьогодні є в 
Україні. Тому дуже важливо, щоб тваринники, які вже за-
ймаються козівництвом, об’єднувалися, щоб оптимізувати 
витрати. 

Щодо генетики, то слід  розуміти, що не потрібно за-
їжджати на «Ферарі» на сільські дороги. Тобто починати 
з генетикою високого рівня це прекрасно, але це також 
накладає відповідні обов’язки. Йдеться про те, що якщо ви 
не оптимізуєте генетичний потенціал тварини, то втратите 
гроші. Оптимізувати – це значить тримати кіз у закритих 
приміщеннях, годувати їх чітко визначеними кормами, які 
коштують дуже дорого, додавати до щоденного споживання 
1,5-2 кг суміші. 

Стосовно імпорту тварин зараз українські козівники пе-
ребувають у складному становищі, але я думаю, що за 2-4 
роки в Україні з’являться господарства, які зможуть власни-
ми силами виробляти якісну генетику, що дозволить обме-
жити необхідність імпорту. В будь-якому випадку ми готові 
підтримати як фермерське, так і промислове виробництво. 
Це лише питання наявних засобів та бажання клієнтів.

ПРЯМА МОВА

ТВАРИННИЦТВО
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ТзОВ «ДАНОША» ЗБУДУЄ НА 
ПРИКАРПАТТІ ДРУГИЙ БІОГАЗОВИЙ ЗАВОД

Одне з найбільших свиногосподарств України, прикарпатське 
підприємство ТзОВ «Даноша», у 2017 р. планує відкрити другий 
біогазовий завод у с. Тустань Галицького району Івано-Фран-
ківської області, що дасть можливість виробляти електричну 
та теплову енергію на основі біопалива. Про це йшлося на 
прес-конференції, присвяченій питанням розвитку нових джерел 
відновлювальної енергії та покращення інвестиційного клімату 
в Івано-Франківської області, що відбулася 17 березня 2016 р. у 
конференц-залі місцевої ОДА.

Одне з найбільших свиногосподарств 
України, прикарпатське підприємство 
ТзОВ «Даноша», у 2017 р. планує 
відкрити другий біогазовий завод у с. 
Тустань Галицького району Івано-Фран-
ківської області. Це дасть можливість ви-
робляти електричну та теплову енергію 
на основі біопалива. Про це йшлося на 
прес-конференції, присвяченій питанням 
розвитку нових джерел відновлювальної 
енергії та покращення інвестиційного 
клімату в Івано-Франківській області, що 
відбулася 17 березня 2016 р. у конфе-
ренц-залі місцевої ОДА.

Учасниками даного заходу були: за-
ступник голови Івано-Франківської ОДА 
Сергій Басараб та заступник голови 
Облради Ольга Галабала, Посол Коро-
лівства Данії в Україні, Грузії та Вірменії 
Крістіан Донс Крістенсен, старший 
менеджер з інвестицій в інвестиційному 
фонді NEFCO Бо Найхас, директор із 
питань корпоративно-соціальної відпо-
відальності групи Axzon Єнс Пітер Обюн 
та генеральний директор ТзОВ «Дано-
ша» Крістіан Брокоп Якобсен.

На економічній ефективності та 
позитивному впливі на навколишнє 
середовище альтернативних джерел 
відновлювальної енергії, зокрема біога-
зових комплексів, акцентував особливу 
увагу генеральний директор ТзОВ 
«Даноша» Крістіан Брокоп Якобсен. 
Зокрема він сказав: «Я дуже пишаюся 
сьогоднішнім днем. Виробництво біо-
газу – це проект, який ми реалізуємо 
завдяки підтримці інвесторів. Наша 
співпраця з NEFCO триває вже багато 
років. Енергоефективність та джерела 
відновлювальної енергії є наріжним ка-
менем в Україні, тому всі повинні заду-

матись над тим, з чого можна отримати 
енергію, та докласти максимальні зу-
силля, щоб стати більш енергоефектив-
ними. Кінцевий результат роботи – це 
електрика, теплова енергія та добриво 
для полів із покращеними характерис-
тиками. Таке підприємство може забез-
печити електроенергією понад 2000 та 
обігріти понад 700 квартир за рік». 

Про особливості та порядок здійс-
нення діяльності з виробництва віднов-
лювальної енергії говорив старший 
менеджер з інвестицій в інвестицій-
ному фонді NEFCO Бо Найхас: «Ми 
не можемо взяти участь в жодній з 
інвестицій, якщо для цього нема чіткої 
екологічної основи. NEFCO фінансував 
перший біогазовий завод, а тепер і дру-
гий, тому що нас влаштовує підхід ТзОВ 
«Даноша» до питань екологічної без-
пеки. До того ж цей проект передбачає 
зменшення викиду парникових газів, 
а також фосфору та азоту в зовнішнє 
середовище». 

Посол Королівства Данії в Укра-
їні, Грузії та Вірменії Крістіан Донс 
Крістенсен наголосив на тому, що 
закладення першого каменю під бу-
дівництво другого біогазового заводу 
ТзОВ «Даноша» – це не тільки крок до 
виробництва біогазу, а й усвідомлення 
Україною свого потенціалу щодо енер-
гонезалежності.

«Якщо ми говоримо про енерго-
ефективність, то Данія 40 років тому 
була в схожій ситуації, як Україна зараз, 
– зазначив Посол. – Нам довелося пов-
ністю змінити політику та підходи, які 
ми використовували щодо енергії. Ми 
впровадили ноу-хау, які нам дають мож-
ливість ефективно і потужно забезпе-
чувати себе енергією. Україна повинна 
вчитися на нашому досвіді. У багатьох 
випадках Данія є передовиком в питанні 
енергоефективності, але Україна може 
бути спринтером у цьому».

Директор із питань корпоратив-
но-соціальної відповідальності групи 
Axzon, до якої належить ТзОВ «Дано-
ша», Єнс Пітер Обюн зазначив: «Наша 
місія – виробляти здорові високоякісні 
продукти харчування. Ми вирощуємо 
свиней із мінімальним використанням 
ресурсів та якомога меншим впливом 
на природне середовище. Дотримую-
чись цього принципу впродовж багатьох 
років, ми отримали сертифікат – як ком-
панія, що є нейтральною щодо викидів 
парникових газів. Будівництво другого 
біогазового заводу в Україні наближає 

нас до мети, що полягає у виробництві 
високоякісного м’яса та дотриманні 
найвищих екологічних стандартів». 

Одразу ж після прес-конференції усі 
присутні поїхали у с. Тустань Галицько-
го району, де відбулася урочиста цере-
монія закладання першого каменю під 
новий біогазовий завод, запланована 
потужність якого – 1 МВт. Підприємство 
запрацює щонайменше через рік і за-
безпечить роботою 10-12 працівників.

Нагадаємо, що ТзОВ «Даноша» 
– українська сільськогосподарська 
компанія із 100% датськими інвестиці-
ями, яка була створена на Прикарпатті 
у червні 2004 р. На сьогодні це одне з 
найбільших свиногосподарств України, 
що працює у таких напрямках: тваринни-
цтво, рослинництво та відновлювальна 
енергія. Три свинокомплекси діють у 
Калуському районі (с. Копанки, с. Вилки, 
с. Лука), чотири в Галицькому районі (с. 
Лани, с. Тустань, с. Делієве, с. Маріям-
піль). Компанія орендує 12,5 тис. га зем-
лі. Основна концепція ТзОВ «Даноша» 
– завершений цикл виробництва. Восени 
2013 р. почав працювати перший завод 
із виробництва біогазу у с. Копанки 
Калуського району. Сировиною є гній та 
біовідходи рослинництва. При роботі на 
повну потужність завод може постачати 
7,8 млн. КВт електроенергії та 6,3 млн. 
КВт тепла, виключаючи власне спожи-
вання. Цієї електроенергії достатньо для 
забезпечення 2400 квартир, а тепла для 
обігріву 1940 квартир. 

Леся Заморська

Крістіан Брокоп 
Якобсен (зліва) 
та Крістіан Донс 
Крістенсен
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МОЛОЧНИКИ АНАЛІЗУВАЛИ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Східноєвропейський молочний конгрес відбувся 2-4 березня 2016 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». Орга-

нізували його Асоціація виробників молока, Всеукраїнська аграрна рада та компанія «Дикун». В рамках заходу відбулася 
спеціалізована виставка за участю майже 100 компаній.

Головна подія року в галузі молочного скотарства зібрала під 
одним дахом понад 2000 учасників. Упродовж трьох днів мене-
джери та спеціалісти провідних молочнотоварних та молокопе-
реробних підприємств, представники влади, комерційних ком-
паній, галузевих об’єднань, міжнародних організацій із понад 20 
країн, фінансових установ та посольств обговорювали проблеми 
та перспективи вітчизняного молочарства, зокрема розширен-
ня ринків збуту та підвищення якості сировини. Пріоритетним 
завданням конгресу було затвердження стратегії дій щодо опо-
даткування, державної підтримки тваринництва, кооперації про-
фесійних виробників молока тощо.

«Через три роки Україна буде імпортувати більше молочної 
продукції, ніж експортувати, –  зазначив на відкритті Східноєв-
ропейського молочного конгресу економіст Інвестиційного 
департаменту ФАО Андрій Ярмак. – Найближчим часом ми 
будемо втрачати виробництво молока в неефективних господар-
ствах, що доять менше 6 тис. л на корову в рік. У 2016 р. потрібно 
підвищити ефективність виробництва на 5-7%, щоб отримати 
такий же результат, як у минулому році».

Попри те, що у 2015 р. ціни на молочну сировину піднялись на 
25%, відпускні ціни переробників – на 21-25%, а роздрібні  ціни 
в мережах на 31-35% вищі в порівнянні із 2014 р., це не покрило 
витрат виробництва. Підприємства продавали молоко за 6-6,5 
грн./л при собівартості 7-7,5 грн./л. На думку голови Всеукра-
їнської аграрної ради Андрія Дикуна, це може вплинути  на 
створення дефіциту молочної сировини, стрімкого зростання 
внутрішніх цін на молокопродукти та збільшення обсягів імпорту.

За прогнозами експертів, в поточному та майбутньому роках 
молочні підприємства будуть змушені підвищувати ціну у зв’язку з 
несприятливими податковими нововведеннями, що передбачають 
урізання пільги з податку на додану вартість (наразі молочники 
перераховують до бюджету 20% нарахованого податку, тоді як 
раніше 100% залишали на розвиток виробництва). Крім того, очі-
кується повне скасування пільги у 2017 р. Тому аграрії пропонують 
знизити ПДВ на тваринницьку продукцію, щоб не допустити знач-
ного підвищення цін для споживачів і падіння попиту.

В рамках роботи Східноєвропейського молочного конгресу всі 
зацікавлені змогли побувати на семінарах та майстер-класах для 
агрономів та ветеринарів і взяти участь у роботі секцій: «Аналіти-
ка молочного бізнесу», «Управління та технології», «Ветеринарія»,  
«Молочна політика та економіка», «Досвід Східної Європи та 
перспективи для України в розвитку кооперативів», «Молочне 
скотарство: виклики та управління ризиками», «Регіональний 
експортний хаб для молочних продуктів: використання порів-
няльних переваг для розвитку експортного потенціалу Східної 
Європи», а також секції для інженерів та механізаторів молочних 
ферм і секції українського козівництва та вівчарства. 

4 березня відбулись технічні візити на провідні молочні ферми 
України – ДП «Краснопільське молоко» і ТОВ «Українська молочна 
компанія».

За даними Мінагрополітики, в Україні існує дефіцит якісного 
молока, 70% якого не придатні для переробки. Щоб змінити 
ситуацію, потрібно модернізувати виробництво. На це із держбю-
джету планують виділити 50 млн. грн. Власне рішення щодо мо-
дернізації запропонувала Асоціація виробників молока спільно з 
KUHN, розробивши програму підтримки аграріїв. 

«Кожному учаснику Асоціації та всім покупцям техніки KUHN 
через Асоціацію будуть надаватись пільгові умови для покупки 
техніки та грошова дотація», – зазначив генеральний директор 
«KUHN-Україна» Асад Лапш.

До речі, компанія «KUHN-Україна», що вже вдруге виступила ге-
неральним спонсором Східноєвропейського молочного конгре-
су, представила найбільшу експозиційну лінійку власної техніки 
для тваринництва – від косарок до кормороздавачів. Серед нови-
нок – граблі-валкоутворювачі GA 6620 із транспортними колеса-
ми, тюковий прес-підбирач, що робить щільні тюки, завдовжки 3 
м., самохідний змішувач та кормороздавач.

«Наша компанія працює за принципом: техніка має бути Корис-
ною, Універсальною, Надійною, адже від ефективного та якісного 
сільськогосподарського обладнання залежать врожаї, надої, 
собівартість та прибуток, – каже к. т. н., менеджер з регіональ-
ного розвитку компанії «KUHN-Україна» Борис Онищенко. – В 
експозиції представлена високопродуктивна косарка, завширшки 
3,5 м. з вальцевим плющильним механізмом під трактор 110 к. с.; 
силосозбиральний навісний комбайн із плющильним механізмом 
для невеликих ферм; оприскувач під трактор 120-130 к. с. із алюмі-
нієвою штангою та підвіскою; посівні комплекси; високопродуктив-
ні широкозахватні пневматичні сівалки; преси та кормозмішувачі».

До речі,  KUHN є найбільшим у світі виробником причіпних і 
самохідних змішувачів-роздавачів корму, що дозволяють впрова-
джувати надзвичайно ефективну технологію відгодівлі ВРХ зба-
лансованою сумішшю грубих та енергетичних кормів, вітамінів та 
мікроелементів. Завдяки кращому перетравленню та засвоєнню 
кормосуміші зростають надої (на 500-1000 л за рік), поліпшується 
якість молока, прискорюється набір ваги. Досвід підтверджує 
самоокупність змішувачів протягом 4-6 місяців. 

Враження учасників
Микола Савчук, науковий консультант відділу тваринни-

цтва ТОВ «ТД «Ензим»: «Організація конгресу на високому рівні. 
Ми представили продукцію Ладижинського заводу ферментних 
препаратів – це ферменти, сорбенти, антибіотики для сільсько-
господарських тварин і птиці. Участь в конгресі – це нові знайом-
ства, нові клієнти, самореклама».

Ярослав Свінціцький, комерційний директор компанії 
«Укрвет»: «Наша компанія довгий час працює на ринку України. 
Ми пропонуємо обладнання для скотарства та свинарства, а 
також зооветеринарний інструментарій для обслуговування 
тваринницьких комплексів від провідних європейських виробників. 
Також в асортименті є лабораторне та діагностичне обладнан-
ня. Участь в молочному конгресі дає нам можливість безпосеред-
нього спілкування з виробниками м'ясо-молочної продукції».

Емма Колодій, зоотехнік-селекціонер ТОВ «Українські фер-
ми»: «Ми вже 15 років працюємо в Україні, реалізовуючи спермопро-
дукцію голштинської молочної породи ВРХ. Сперму завозимо з 
США, а потім розповсюджуємо в Україні, надаючи консультативну 
допомогу з питань ветеринарії, годівлі, утримання, нових методів 
осіменіння. Даний захід є тематичним, сюди зібралися виробники 
молока. Ми робимо свій внесок у розвиток цієї галузі, бо своєю про-
дукцією ми покращуємо генофонд корів, які дають більше молока і, 
відповідно, покращується прибутковість господарств».

Леся Заморська
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ГЛОБАЛЬНЕ ТВАРИННИЦЬКЕ ВИРОБНИЦТВО 
СТАНЕ ЖИТТЄЗДАТНІШИМ ПРИ МЕНШОМУ 
ВИКОРИСТАННІ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

Дослідження показують, що зменшення частки кормів, вирощених на орних землях, 
мало б позитивний вплив на наявність продовольства і таких важливих екологічних інди-
каторів,  як емісія парникових газів і надлишок азоту в повітрі. 

Нове дослідження, проведене Науково-дослідним 
інститутом органічного сільського господарства 
Research Institute of Organic Agriculture, яке було опу-
бліковане в науковому журналі Королівського това-
риства Великої Британії  (Journal of the Royal Society 
Interface) показує, що скорочення концентрованих 
кормів може бути реальною альтернативою для га-
рантування продовольчої безпеки. 

Розрахунки з використанням моделі, що запропо-
нував інститут? може стати реальністю, оскільки не-
гативний вплив сільського господарства на довкілля 
суттєво зросте до 2050 року. Одна з головних при-
чин – це інтенсивна годівля худоби сільськогоспо-
дарськими культурами, такими як пшениця, куку-
рудза і соя. За метою інтенсифікації виробництва 
все більше скорочується продукція орних земель 
для кормів і зростає використання  їжі рослинного 
походження. Отже, кормовий концентрат для годівлі 
тварин конкурує з їжею для споживання людиною. 

У дослідженні показано, що за рахунок скорочен-
ня виробництва концентрату кормів, може бути ви-
роблено більше продовольства на рослинній основі, 
таким чином захищаючи навколишнє середовище 
і скорочуючи вихід парникових газів. Розрахунки 
показують, що кількість продуктів тваринного по-
ходження у раціоні людей скоротилося б на 53%, 
якщо буде скорочено виробництво кормів на орних 
землях. Це стосується в основному свинини, м’яса 
птиці і яєць. 

Пасовища є більш екологічно чисті, ніж кормо-
вий концентрат. Зв’язок між споживанням м’яса і 
екологічною шкодою від сільського господарства 

давно є темою для дискусій. Загальний висновок 
полягає в подальшій інтенсифікації тваринництва 
через збільшення кормових концентратів. Оскіль-
ки це вважається єдиним способом задоволення 
зростаючого з кожним роком попиту на продукти 
харчування і одночасно зменшення викидів парни-
кових газів в розрахунку на кожен кг м’яса. Про-
те, згідно нових досліджень науково-дослідного 
інституту, зниження виробництва концентрованих 
кормів буде більш раціональним рішенням для за-
безпечення населення їжею. За розрахунками, ця 
стратегія має великий потенціал і ідеально допов-
нює вже існуючі підходи в області продовольчої 
безпеки, підвищення ефективності виробництва 
продовольства, розподілу та використання,  а та-
кож зменшення споживання. 

Нещодавно розроблена модель може бути ви-
користана для різних цілей. Дослідники з Research 
Institute of Organic Agriculture, з університету Alpen-
adria у Відні спроектували глобальну зразкову 
систему для того, щоб розрахувати різні сценарії 
продовольства і вплив харчових виробництв на на-
вколишнє середовище. Ця модель може розрахува-
ти складні матеріальні потоки і дозволяє поглиблено 
аналізувати зміни у способах виробництва і спожи-
ванні продуктів харчування. Система узгоджується з 
світовою статистикою FAO і може бути використана 
в майбутньому, щоб відповісти на ряд питань щодо 
стійкого розвитку сільськогосподарських і продо-
вольчих систем.

Джерело Farming Monthly National UK січень 2016р.



Причіпний обприскувач
Atlantique 3200 

Об’єм бака 3200 л 
Легка, стійка до корозії та агресивних продуктів 
алюмінієва штанга від 18 м до 30 м

Паралелограмна
підвіска 

Система
маятникових
тяг 
маятникових

Контроль
горизонта

Гасіння
розгойдування Захист

кронштейнів

Конкуренти
нестійки

KUHN
стійкий

Відеоогляд техніки KUHN на
KUHNGroup

Промивочний бак на 300 літрів 
розташований позаду та по центру 
обприскувача, що забезпечує 
максимальну збалансованість машини 
у будь-яких умовах, навіть коли основний 
бак пустий, а промивочний — повний. 

Бак з армованого поліестеру 
нечутливий до агресивних 
продуктів та УФ-промінів, 
ремонтопридатний, має гладку 
внутрішню поверхню, яку легко 
промивати.    

Ексклюзивна підвіска
системи Equilibra комбінує 
паралелограмну підвіску з 
системою маятникових тяг, що 
забезпечує неперевершену 
стабільність штанги. 

Довговічність
та надійність www.kuhn.ua

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

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