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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

Сьогодні, шановний читачу, хочу розпочати наше спілкування з уважного погляду на 
надзвичайно важливе поняття балансу. Нехай це буде для кожного нагадуванням про його 
внутрішній стержень, бо в сучасній численності, різнобічності, багатошаровості <думок -> 
підходів -> результатів -> «істин» > для того, щоб лишитись цілісною особистістю, треба 
шукати в собі тверду, впевнену опору. Щоб бути сильним, як здорова земля, в якій всі поживні 
речовини тримаються в балансі. Чим далі, тим пошук балансу стає актуальнішим, оскільки 
в світовій економіці наразі тривають здебільшого деструктивні процеси, які підкріплюються 
інформаційним хаосом навкруги них. Хто розумний, той зрозумів, що все відбувається за 
принципом маятника: цілком логічно, що постійне тотальне прагнення до збагачення капіталу 
призводить до руйнування соціальної єдності і – як результат – до краху існуючої системи.

Ось питання в контексті аграрної галузі: в чому зараз намагаються переграти одна одну 
головні аграрні компанії – гравці на ринку виробництва всього арсеналу засобів для фермерів? 
Навіть не стільки в якості та винахідливості продукції, скільки, дозвольте сказати, у найбільш 
близьких стосунках із клієнтами. Фермерів підкупляє, коли досконало знають їх потреби не 
просто в якісних техніці, насінні та хімічних засобах, а й в допомозі щодо вивчання повного циклу 
технологічних операцій із цими продуктами, що в сумі фактично прирівнюється до супроводження 
всіх агрономічних засад. Втім, агровиробник, який глибоко та серйозно займається своїм 
бізнесом, має вміти балансувати між загальними правилами, чужими рекомендаціями та своїми 
спостереженнями. 

Нас цікавлять саме такі реальні люди, які на своєму життєвому шляху приходять до унікальних 
підходів у сільськогосподарській праці. І що найважливіше – такі люди насправді цікавлять один 
одного, тільки не хочуть це відкрито ангажувати, бо незвично, не зручно, гордість заважає. Ми ж 
хочемо вас всіх об’єднати. Ми створюємо простір взаємного обміну живим досвідом, платформу 
для збалансованого усвідомленого вибору, аналізу, без нав’язування чогось зайвого. Наша 
редакція відкрита для проектів, в процесі яких у сучасного аграрія буде можливість навчатись, 
розвиватись. Тож, пропонуйте ваші ідеї – сміливо.
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дослідна станція ІКСГП НААН

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНІЙ 
ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Вода є стратегічним ресурсом економічного розвитку будь-якої соціально-економічної системи. За 
останні півстоліття поновлюваний запас прісної води на душу населення зменшився майже на 60% при 
стійкій тенденції збільшення обсягів водовикористання, обумовленої економічним зростанням, збіль-
шенням народонаселення, покращенням добробуту. Ефективне запобігання водним конфліктам задля 
задоволення поточних і майбутніх потреб спонукає до розроблення і впровадження адекватних заходів 
із охорони і управління водними ресурсами.

Одним із найбільших споживачів водних ресурсів є сіль-
ськогосподарська галузь. При цьому, у сільському госпо-
дарстві залежно від функціонального використання вода 
може відігравати як роль предмета праці, так і роль засо-
бів праці. Так, незважаючи на суттєве зменшення водоко-
ристування в останні роки (зменшення забору води у 2014 
р. в порівнянні з 2000 р. становило 62,9%), частка водних 
ресурсів, які були використані на сільськогосподарське 
водопостачання, зрошення і ставково-рибне господарство 
в 2014 р становила 20% від загального водозабору і 26,5 

% від всієї використаної свіжої води, що в порівнянні з 
2000 р. більше на 5,8 і 6,5%, відповідно (табл. 1). 

Таким чином, на сучасному етапі водні ресурси відігра-
ють все важливішу роль в аграрному секторі економіки. 
Це зумовлено багатьма обставинами: необхідністю збіль-
шення продуктивності сільського господарства, несприят-
ливими агрокліматичними умовами в багатьох сільсько-
господарських районах, диспропорціями в співвідношенні 
земельного потенціалу і можливостей щодо його забезпе-
чення водними ресурсами та іншими факторами. 

Таблиця 1. Основні показники використання водних ресурсів України за період 2000-2014 рр

Показники
Роки

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2

Забрано води з природних водних об’єктів – всього 18282 15083 14846 14651 14651 13625 11505

у тому числі з підземних водних об’єктів 2987 2449 2023 1961 1961 1911 1503

Використано свіжої води

( включаючи морську ) 12991 10188 9817 10086 10507 10092 8710

у тому числі на:

виробничі потреби 6957 5706 5511 5514 5681 5363 4871

побутово-питні потреби 3311 2409 1917 1860 1848 1765 1500

зрошення 1699 1186 1377 1638 1759 1770 1218

сільськогосподарське водопостачання 513 249 189 180 161 155 143

ставково-рибне господарство 399 594 781 853 1013 999 945

Частка сільськогоподарської га лузі у загальному 
водокористу ванні, %

20,1 19,9 23,9 26,5 27,9 29,0 26,5

1 За даними Державного агентства водних ресурсів України.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

При цьому, тривалий екстенсивний тип залучення вод-
них ресурсів у сільськогосподарський оборот спричинив 
послаблення здатності водно-ресурсних джерел до само-
відновлення, що негативно відбилося на обсягах і якості 
води, що споживається. Тому ефективне, раціональне та 
екологобезпечне використання водних ресурсів у сіль-
ськогосподарському виробництві та їх охорона в сучасних 
умовах є однією з найбільш актуальних проблем на шляху 
забезпечення національної безпеки країни.

При аналізі сільськогосподарських аспектів використан-
ня водних ресурсів передусім треба звернути увагу на їх 
взаємодію з землею. Вода входить до складу ґрунту і є 
одним з важливих елементів, що визначають його родю-
чість. У зв’язку з цим біологічна продуктивність земельних 
ресурсів значною мірою залежить від вмісту вологи в ґрун-
ті. Тому в більшості регіонів світу і в нашій країні повністю 
використати земельну родючість неможливо без додатко-
вої гідрорегуляції, тобто додаткового залучення води або її 
відведення. Це стосується насамперед аридних, засушли-
вих земель. У цих регіонах земля виступає як необхідна, 
але недостатня умова ведення сільського господарства. 
Тільки зрошення в такому випадку дає змогу виявити 
закладені в землі природні особливості як резервуару про-
довольства. В зв’язку з цим водні ресурси відіграють все 
важливішу роль у всій сукупності засобів виробництва, що 
функціонують в аграрній сфері і пов’язаних з нею галузях. 

На значній частині сільськогосподарських угідь зем-
ля і вода виступають як двоєдиний засіб виробництва. 
Збільшення витрат водних ресурсів на аграрні потреби 
за останній час і постійна необхідність подальшого наро-
щування водомісткості сільського господарства зумовили 
високу динамічність використання водних ресурсів. При 
цьому, особливістю використання водних ресурсів у сіль-
ському господарстві є значна питома вага безповоротного 
водопостачання. Цей показник перевищує 80% води, що 

забирається, тоді як в інших галузях народного господар-
ства він значно нижчий. 

Cьогодні водозабезпечення сільськогосподарської галу-
зі ускладнюється ще й тим фактором, що у 2015 р. на фоні 
попередньої низької водності весняного періоду в умовах 
тривалого періоду сухої та жаркої погоди (липня-серпня) 
сформувалася гідрологічна посуха (маловоддя) практично 
у всіх регіонах України. Гідрологічна ситуація на більшості 
водних об’єктів України і сьогодні залишається вкрай не-
сприятливою. 

Найбільший дефіцит опадів відмічався в областях тра-
диційно достатнього та нестійкого зволоження – на Поліссі 
та у західному Лісостепу (басейни Десни, Прип’яті, За-
хідного Бугу, Південного Бугу, Інгулу, Дністра, Тиси, Ужа, 
Латориці, Прута, Сірета, правих приток Дніпра в Україні), 
де за період літньої і початку осінньої межені (1 червня 
– 16 вересня) випало лише 40-70% норми опадів. Дощі, 
які пройшли у першій декаді вересня, не мали істотного 
впливу на гідрологічний режим Відповідно, упродовж серп-
ня – першої декади вересня на річках Правобережжя (крім 
Дунаю) і північного сходу України гідрологічна ситуація 
поступово наблизилася і набула ознак небезпечної ситуа-
ції природного характеру – маловоддя.

Негативною складовою такого маловоддя є формування 
дуже низької водності на Верхньому Дніпрі та Прип’яті 
поза межами України. Одночасне поєднання низької вод-
ності малих і середніх річках України та на річках басейну 
Верхнього Дніпра за її межами спостерігалося вперше як 
за територією прояву, так і за тривалістю. 

Гідрологічна посуха 2015 р., окрім загального зниження 
водності річок, спричинила також інтенсивний розвиток 
водної рослинності, значне заростання русел, виникнення 
ділянок стоячої води, пересихання малих річок, що, перш 
за все, негативно вплинуло на водні екосистеми і екологіч-
ну ситуацію загалом. Упродовж року гідрометеорологічною 
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мережею фіксувалося стабільне зниження рівнів ґрунтових 
вод, виснаження їх запасів, місцями до повного висихання 
свердловин та колодязів, що також негативно вплинуло на 
стік річок, викликало їх пересихання, обміління тощо.

Таким чином, внаслідок низької і дуже низької літньо-о-
сінньої межені 2015 р. (близької до критеріїв маловоддя) 
та нестабільних погодних умов упродовж осінньо-зимо-
вого періоду 2015-2016 рр., в басейнах річок України 
склалася несприятлива гідрометеорологічна ситуація для 
формування весняного водопілля. В умовах відсутності 
основного чинника весняного стоку – снігових запасів – 
показники і характер гідрологічного режиму річок України 
у весняний період 2016 р. визначатимуться випадінням 
опадів у березні – квітні, як твердої, так і рідкої фази та 
ходом температури повітря. 

Отже, найважливішим завданням у найближчі роки стає 
економія води та її раціональне використання, особливо в 
сільськогосподарській галузі, пошук альтернативних шля-
хів меліорації земель. 

Для підвищення ефективності капітальних вкладень 
у меліорацію важливе значення має зміцнення матері-
ально-технічної бази меліорованих систем, і насамперед 
меліоративної інфраструктури — мережі водопровідних та 
скидних каналів, приладів та устаткування, що забезпечу-
ють автоматизацію водорозподілу, гідротехнічне регулю-
вання та вимірювання водоподачі тощо. 

Результати наукових досліджень останніх років перекон-
ливо доводять необхідність територіальної диференціації 
норм витрати води на одиницю реального приросту про-
дукції з поливної площі залежно від природних і кліма-
тичних умов конкретного року. Тому важливо, щоб кожне 
підприємство, яке має зрошувані землі, було забезпечене 
необхідними приладами для вимірювання вологості ґрун-
ту, що мінімізує обсяги витрачання води завдяки своєчас-
ному поливу.

Суттєве значення для використання резервів води, її 
економії має запровадження прогресивної технології обро-
бітку ґрунту, вдосконалення агротехніки. Поряд з ліквідаці-
єю ерозійних процесів така технологія сприяє затриманню 
в ґрунті на кожному гектарі додатково 30—50 мм продук-
тивної вологи. В масштабах держави такий перехід може 
збільшити притік водних ресурсів у сільське господарство 
на десятки кубічних кілометрів води. Слід врахувати, що 
ефективність капітальних вкладень у мінімальну обробку 
в три-чотири рази перевищує ефективність зрошувальних 
меліорацій. Крім того, до багатьох ґрунтів (наприклад, чор-
нозему) слід підходити надзвичайно обережно з позицій 
зрошення. Ці ґрунти швидко деградують при неправиль-
них поливах.

Отже, можна стверджувати, що однією з найважливі-
ших проблем у сільському господарстві є інтенсифікація 
використання водних ресурсів з врахуванням екологічної 
складової, що вимагає застосування комплексного підхо-
ду. В даному напрямі можна виділити два взаємопов’язані 
завдання:

– по-перше, зменшення втрат води, яка доводиться до 
полів, що при збереженні розмірів водозабору дає змогу 
підвищити загальну ефективність водокористування;

– по-друге, скорочення витрат води на виробництво 
одиниці сільськогосподарської продукції за рахунок впо-
рядкування водокористування і підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур. 

Відновлення найбільш екологічно необхідного зволожен-

ня ґрунтів за умови досягнення максимальної врожайності 
сільськогосподарських культур потрібно виконати з ураху-
ванням географічної зональності комплексу заходів, які б 
забезпечували:

1. регулювання стоку;
2. чистоту водозабору;
3. екологічність водокористування;
4. доступність використання водних ресурсів;
5. раціональне використання водних угідь.
Інакше кажучи, не підвищуючи водомісткості сільського 

господарства загалом, необхідно збільшити кінцеві ре-
зультати використання водних ресурсів, що досягається 
за рахунок удосконалення технічного рівня меліоративних 
систем, підвищення рівня управління та організації водо-
користування, застосування прогресивних технологій. 

Для забезпечення економічного використання водних 
ресурсів велику роль повинна відігравати боротьба з 
втратами води при транспортуванні до водоспоживачів, які 
за офіційними даними сягають 7% всієї забраної води, а 
фактично є набагато більшими. Щоб запобігти непродук-
тивним витратам води та зменшити масштаби підтоплення 
земель, доцільно створити штучні запаси підземних вод за 
рахунок фільтраційних втрат на територіях, що прилягають 
до наливних водосховищ, а також великих магістральних 
каналів. Внаслідок цього продуктивність окремих водоза-
борів підвищується до 27 разів. 

До першочергових водоохоронних заходів, що не по-
требують великих витрат праці та коштів, належить також 
створення водоохоронних зон вздовж рік, їх приток і на 
територіях, які прилягають до акваторій озер, водосховищ 
та інших водойм.

Здійснення комплексу водоохоронних заходів сприятиме 
підвищенню ефективності використання не тільки водних, 
а й усіх інших природних сільськогосподарських ресурсів.

Механізми реалізації державної політики в галузі во-
дозабезпечення аграрного сектору та населення повинні 
локалізуватися у межах інституціональних перетворень 
та інтеграційних процесів. Якщо перший чинник значною 
мірою залежить від внутрішньої економічної політики та 
особливостей розвитку продуктивних сил, то другий – від 
світогосподарських процесів, зумовлених перерозподілом 
сфер впливу в міжнародній економіці та посилення антаго-
нізму між потребами людства й можливостями біосфери.

Тому, в умовах постійного збільшення обсягів викори-
стання водних ресурсів при дуже обмежених їх запасах і 
нерівномірному розподілі необхідна науково обгрунтована 
система водозабезпечення сільськогосподарських това-
ровиробників, яка забезпечувала б оптимальний розподіл 
водних ресурсів за природно-географічними зонами, еко-
номічними районами і галузями народного господарства, 
відтворення, охорону і комплексне використання води як в 
Україні загалом, так і в окремих її регіонах.

Використання запропонованих нами наукових положень 
і рекомендацій щодо вдосконалення водокористування в 
аграрній галузі сприятиме збереженню водних ресурсів, 
їх збалансованому використанню, охороні, збереженню і 
відновленню природних екосистем, зростанню еколого-е-
кономічної ефективності агарного виробництва, покра-
щенню стану навколишнього природного середовища, 
і, відповідно, якості задоволення потреб суспільства та 
підтримання стабільного розвитку регіонів, створить умови 
прискореного входження країни до загальноєвропейського 
простору сталого розвитку.
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КС, (мезотріон, 480 г/л)
Селективний гербіцид системної дії для захисту 
кукурудзи. Безпечний для людини.

■■ Висока селективність

■■ Відсутність залишків у продукції

■■ Контроль широкого спектру бур’янів, проблемних для гербіцидів інших хімічних груп

■■ Швидка та пролонгована дія, що має вплив на другу  хвилю бур’янів

■■ Широке вікно застосування

■■ Гарний партнер для бакових сумішей

ГЕРБІЦИД



Всеукраїнський аграрний журнал №4 (39) / 201614

ГІСТЬ НОМЕРА

ЄВГЕН ЛОЗЕНКО – ГОСПОДАР, 
ЯКИЙ ВМІЄ ДОСЯГАТИ МРІЇ

Майже 22 роки тому жителі села Сокільча, що в Попільнян-
ському районі Житомирської області, обрали своїм керівником 
досвідченого агронома та управлінця Євгена Лозенка. І не поми-
лилися: Євген Миколайович належить до когорти тих керівників, 
які в часи різноманітних державних реформ та експериментів 
над сільгоспвиробниками вів сільгосппідприємство на належ-
ному рівні, розвиваючи рослинництво і тваринництво та даючи 
роботу і хороші заробітки односельцям. Сьогодні, поєднуючи ба-
гатий життєвий досвід керівника-господарника, освоюючи нові 
технології та сорти,  ПСП «Сокільча» прямує до світових стандар-
тів вирощування агрокультур. 

Про робочі будні та плани наша 
розмова із директором ПСП «Со-
кільча» Євгеном Лозенком.

– Євгене Миколайовичу, на 
землях Вашого підприємства 
неодноразово відбувалися Дні 
поля, під час яких представники 
провідних вітчизняних та зару-
біжних компаній демонстрували 
результати  випробуваних сортів 
агрокультур та засобів захисту. 
Зрозуміло, що обирають найкра-
щих. Поговоримо про рослинни-
цтво…

– Сільгосппідприємство обробляє 
2600 гектарів ріллі. Щодо структури 
посівних площ:  450 гектарів озимої 
пшениці, 200 – ячменю, 250 – цу-
крового буряка, 330 – гороху, 320 
– соняшника, 540 – кукурудзи на 
зерно. Також 200 гектарів багато-
річних трав, 50 – однорічних та 200 
– кукурудзи на силос.

– Серед названих культур Ви 
чималі площі засіваєте горохом, 
хоча ця культура не дуже попу-
лярна в районі та й області. Чому 
її обрали?

– Ми вирощуємо горох овочевий з 
голландського насіння, який реалізу-
ємо на переробні підприємства. Ви-
користовуємо сорти «Джоф», «Скіна-

до», «Сомервуд», «Дакота». Вирощу-
ємо також продовольчий горох  – на 
крупу –  сорту «Грегор» німецької 
селекції та чеської – «Зекон». Горох 
приносить нам 28 тисяч гривень за 
валову продукцію з гектара, а затра-
ти становлять 13 тисяч. Окрім гарних 
прибутків від реалізації цієї культури, 
ми маємо суттєву економію коштів 
на добривах, адже горох гарний 
попередник для озимої пшениці. На-
приклад, горох залишає в землі 100 
кілограмів діючої речовини азоту на 
гектар, що дає змогу зекономити на 
цьому гектарі 2,5 центнери аміачної 
селітри. А це 15 тисяч гривень. До 
того ж, після збирання гороху у липні 
до посіву озимої пшениці в кінці ве-
ресня два місяці земля відпочиває.

– Отож, на полях Ви чітко до-
тримуєтеся сівозміни?

– Звичайно. І ця схема виглядає 
так: горох – пшениця – цукрові бу-
ряки – ячмінь – кукурудза – горох.

– Відомо, що у Вашому госпо-
дарстві триває активна робота з 
різноманітними сортами зерно-
вих культур і це дає гарні резуль-
тати. Скажімо, рекордні врожаї 
пшениці минулого року – це 
вершина, чи бачите перспективу 
більшої врожайності?

– У мене є заповітна мрія: зібрати 
100 центнерів з гектара пшениці на 
круг. Я вже давно переконався, що 
варто в житті сміливо мріяти, впев-
нено й наполегливо йти до здійс-
нення задуманого. І отримувати 
задоволення, коли вчорашня мрія 
стає сьогоднішньою реальністю. У 
минулому році ми мали 95 центне-
рів з гектара на круг. Окремі поля і 
сорти дали значно вищі показники. 
Наприклад, сорт «Колоніа» фран-
цузької компанії «Лімагрейн» віддя-
чив нам справді рекордним врожа-
єм – 131, 1 ц/га. Це більше, ніж на 
батьківщині сорту у Франції, там він 
становить – 130 ц/га. Сорт «Етела» 
цієї ж фірми віддячив 127,4 ц/га. 
Високу врожайність принесли сорти 
німецької селекції  «Кубус» – 114,8,  
«Самурай» – 103,5 та чеський сорт 
«Богемія» – 108 ц/га. Під врожай 
2016 року ми посіяли по 50 гекта-
рів сортів «Колоніа» та «Етелла», 
решта – невеликими площами. 
До слова, ми висіваємо більше 36 
сортів озимої пшениці. Отож, цього 
року ми мріємо вийти на середню 
врожайність цієї культури в госпо-
дарстві – 100 ц/га. Як говорить наш 
головний агроном: «Скуштувавши 
смачну цукерку, хочеться ще смач-
нішу…»

– Але ж є ще погодні умови, на 
які не можна вплинути…

– За прогнозами фахівців 2016 
та 2017 роки будуть не дуже щедрі 
на вологу, отож маємо вчитися 
накопичувати і затримувати вологу  
на полі.

– Яка культура найприбуткові-
ша у Вашому сільгосппідприєм-
стві?

– Якщо говорити про минулий 
рік, то найприбутковішим був цу-
кровий буряк. Валової продукції цієї 
культури з гектара ми отримали на 
суму 64 тисячі гривень при затра-
тах 31 тисяча. Врожайність буряка 
становила 620 центнерів з гектара. 
У 2014 – 750. Цього року посіяли 
250 га цієї культури, в основному 
зарубіжної селекції. На виробничих 
площах посіяли буряки французь-
кої селекції фірми «Марібо»: сорти 
«Ангуст», «Моллі» та «Лімузин». З 
року в рік ми робимо демонстра-
ційні посіви сортів компанії «Син-
гента», а саме «Газета», «Волга» 
та «Борута», а також «Дарія» та 
«Настя», які належать фірмі «КВС». 
Нині маємо посіви 19 гібридів на 
невеликих ділянках – до 1 гектара. 
У нас своя технологія вирощування: 
ми вносимо органіку – більше 50 
тонн гною на кожен гектар буряка.

– Сільгосптехніку теж оновлю-
єте?

– Так. У господарстві 70 відсотків 
імпортної техніки. Це три трактори 
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John Deere різної модифікації, три 
зернових комбайни John Deere, 
буряковий комбайн Holmer два 
самохідних імпортних обприскувачі 
та інша ґрунтообробна та посівна 
техніка.

– Яким засобам захисту рослин 
надаєте перевагу?

– Використовуємо продукцію 
відомих брендів: фірм «Сингента», 
«Дюпон», «Байєр» та «Адлер». До-
брива у нас як імпортні, так і вітчиз-
няні. Скажімо, карбамід та аміачна 
селітра від українського виробника 
не поступається імпортним відпо-
відникам.

– А як йдуть справи у тварин-
ництві?

– У ПСП « Сокільча» налічується 
1600 голів ВРХ, з них – 500 молоч-
них корів. Надій молока в середньо-
му становить 5,5 тисяч кілограмів 
молока на корову. Але є доярка 
Валентина Черниш, яка надоїла 
майже 6 тисяч кілограмів молока. 
Таких працівників ми додатково 
стимулюємо. Кожна доярка, яка 
надоїла більше 180 тонн молока 
від групи в рік, отримує додатково 
в кінці року по 50 гривень за кожну 
тонну. Середня зарплата доярок 7,5 
тисяч гривень. Молоко реалізуємо 
підприємству «Рудь» за 5,6 гривні 
взимку. Минулого року отримали 
1,8 мільйона гривень за молоко, 
а на виробництві м’яса збитки 
становлять 2,4 мільйони. Як не па-
радоксально звучить, але господар-
ству було б вигідніше платити тва-
ринникам зарплату, коли б вони не 
ходили на роботу, а в господарстві 
не було б тваринницької галузі…

– Євгене Миколайовичу, такі 
досягнення в тваринництві – це 
велика заслуга головного агро-
нома. Вам, схоже, пощастило.

– Ну звичайно. Адже від його 
професійності залежить робота 
всього колективу. Михайло Пала-
марчук – наш головний агроном у 
господарстві уже 20 років. У нього 
на столі сучасна наукова літерату-
ра. Він співпрацює з науковцями, 

сам бере участь в різних семінарах. 
І ось нещодавно Михайло Мико-
лайович виступав з доповіддю на 
Дні агронома в столиці, де ділився 
з колегами досвідом побудови 
системи захисту рослин, щоб отри-
мати врожайність 100 центнерів з 
гектара озимої пшениці. Він любить 
свою справу. Ця людина закохана в 
поле. З великою любов’ю до землі 
можна так турбуватися за її кожен 
клаптик і досягати ще вищої віддачі 
від поля. На таких професіоналах 
тримаються сільгосппідприємства. 
Так що сокільчанському господар-
ству справді пощастило.

– Адмінприміщення завжди є 
візиткою керівника. Схоже, Ви 
нещодавно відремонтували цю 
будівлю?

– Колись у далекому 1975 році, 
тут на тракторному стані і була 
колгоспна контора. Минулого року 
за літо ми, як бачите, зробили су-
часний адмінбудинок підприємства. 
Але це лише початок окультурення 
колишнього тракторного парку. У 
найближчих планах будівництво 
поряд з відремонтованим примі-
щенням фонтану, бесідки, доріжок. 
Як бачите, будівля під колір націо-
нального прапора: стіни – жовті , а 
дах – синій. Мрію всі гаражі та інші 
будівлі покрасити в кольори стиглої 
пшениці  під синім небом.

– Поряд, бачу, висаджується 
сад, так?

– Дійсно. Це теж моя мрія. Пла-
нуємо посадити 580 саджанців 
яблунь, 120 кущів винограду. Спо-
діваюся буде і горіховий сад. Для 
того, щоб ця площа нагадувала 
рівну грядку гарного господаря, 
довелося чимало прибрати буд-
матеріалів та всілякого непотребу, 
зняти 70 сантиметрів землі, котра 
була забруднена, та привезти нової 
родючої. 

– Євгене Миколайовичу, для 
кожного керівника одним із го-
ловних критеріїв роботи є рівень 
оплати праці та число людей, 
яких підприємство забезпечує 

роботою. Це рівень добробуту 
селян. Чи не так?

– Нині в сільгосппідприємстві по-
стійно працює 120 чоловік, маємо 
ще й будівельні бригади та людей, 
котрі виконують сезонні роботи. 
Середня зарплата на підприємстві 
становить 5,2 тисячі гривень. У нас 
склався дуже добрий колектив, всі 
віддані роботі та прагнуть розвива-
ти показники на підприємстві.

– Розкажіть ще, будь ласка, 
про Вашу родину. 

– Я маю дружину. Вона – педагог. 
Маю четверо дітей: два сини та дві 
доньки. Діти знайшли свою долю в 
столиці. Лише син Віталій залишив-
ся в селі. Він має сільськогосподар-
ську освіту. Віталій був на Майдані 
Гідності, потім півтора року пере-
бував на Сході в зоні проведення 
АТО, нині працює заступником ди-
ректора ПСП «Сокільча». 

– Дякую Вам за розповідь про 
Ваші успіхи, і щиро бажаю нових 
сміливих мрій та здоров’я для їх 
звершення.

Розмову вела Лариса Філоненко

Механізатор Олег Балюк.
Триває посів соняшника. 

Механізатор Сергій Сидорчук

Представник компанії 
”Лімагрейн” Андрій 

Здовбіцький та головний 
агроном Михайло Паламарчук
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ВІЗИТНА КАРТКА

«ГОЛОВНЕ, ЩОБ ЗЕМЛЯ ПРИНОСИЛА 
ЛЮДЯМ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД РОБОТИ»

Корінний бучачанин Михайло Ярославо-
вич Сличенюк – власник і директор одра-
зу двох успішних і фінансово стабільних 
підприємств – МПП «Смолоскип» та ПП 
«Золотопотіцьке». Свою підприємницьку 
діяльність розпочав ще 23 роки тому з бу-
дівельного бізнесу, оскільки сам за фахом 
інженер-будівельник. 

У 2007 році вирішив спробувати себе в іншому виді 
діяльності – сільському господарстві, створивши прак-
тично «з нуля» ПП «Золотопотіцьке», яке орендує 1200 
га землі на території семи сільських рад Бучацького 
та Монастириського районів Тернопільщини. Хоча 
господарство  невелике у порівнянні із сусідніми, проте 
рентабельне, і завдяки досвідченому керівникові та 
високопрофесійному колективу успішно розвивається і 
впевнено дивиться в завтрашній день. Михайло Ярос-
лавович переконаний, що можна ефективно господа-
рювати на будь-якій кількості гектарів, головне, щоб 
земля приносила людям, які на ній працюють, задо-
волення від роботи. Сім років тому він був депутатом 
облради, наразі є депутатом Бучацької районної ради 
і членом виконкому міської ради. Не має жодних амбі-
цій щодо Верховної Ради, бо вважає, що професійно 
треба робити щось одне в житті, а в законодавчі орга-
ни повинні йти люди з хорошою юридичною освітою.

– Михайле Ярославовичу, за спеціальністю Ви 
інженер-будівельник і розпочинали власну справу 
з МПП «Смолоскип». Чому вирішили податися в 
аграрний бізнес?

– Сталося так, що у 2007 році  в одному із сіл Бу-
чацького району я орендував цегельний завод і люди  
звернулися до мене з проханням  проінвестувати 
оренду їхніх паїв. А оскільки у 2007-2008 роках був 
розквіт будівельного бізнесу, і в нас були вільні кошти, 
з метою диверсифікації я вирішив вкласти їх у сільське 
господарство. З іншого боку – ми українці, і в нас гене-
тично закладені любов до землі і хліборобської праці. 
Тому я відгукнувся на цю пропозицію і почав практич-
но «з нуля» створювати нове аграрне підприємство. 

– З якими труднощами стикнулися насамперед?
– Перш за все  – це абсолютна відсутність досвіду, 

бо я інженер-будівельник, а також відсутність колекти-
ву. Тому було потрібно формувати все повністю, тобто, 
підбирати інженерно-технічні кадри, агрономічну служ-
бу, механізаторів. Не було виробничої бази, сільсько-
господарської техніки.

– Яким зараз є Ваш колектив?
– Зараз ми вже працюємо дев’ятий рік. За цей час 

сформувався дуже хороший колектив. Відповідно, в 
кожній галузі є фахівці – хороші бухгалтери, агрономіч-
на та технічна служби. Ми почали з того, що закупили 
нову імпортну техніку – Сlaas, John Deere, Maschio 
Gaspardo і вже під цю техніку шукали фахівців. Також 
завдяки постачальникам техніки ми налагодили відпо-
відний сервіс. 

– А  скільки одиниць техніки у парку ПП «Золото-
потіцьке»?

– В нас два трактори  John Deere, два трактори ХТЗ, 
три МТЗ, два комбайни, навантажувач і вся навісна 
техніка, починаючи від плугів і закінчуючи комбайнами. 
Тобто підприємство на всі 100% забезпечене технікою.

– Як у Вас справи з весняною посівною кампані-
єю?

– Ми вже завершили посівні роботи. Посіяли ярий 
ячмінь і горох. На даний момент займаємося лише 
рослинництвом. Вирощуємо сім основних культур: 
озимий ріпак, пшеницю і ячмінь, а також ярий ячмінь, 
горох, соняшник, сою і кукурудзу.

Хоча 5 років тому мали свинарство, проте воно було 
нерентабельним, бо в нас не вистачало коштів для 
модернізації. Наразі ми вивчаємо це питання, бо вва-
жаємо, що сільське господарство не може існувати без 
тваринництва. 

Так склалося, що наразі цей вид діяльності в Україні 
є збитковим і нерентабельним. І оскільки ми не маємо 
відповідного досвіду, тваринництво для нас дуже від-
повідальний крок. Ми прораховуємо всі нюанси і сви-
нарства, і молочного скотарства, але, ще раз кажу, що 
це дуже складний вид діяльності, і дуже відповідальні 
гроші. 

– А де зберігаєте збіжжя? 
– У перші три роки діяльності ПП «Золотопотіцьке» 

ми тримали своє зерно на території елеваторів «Буча-
чагрохлібпрому» та «Захід Агросервісу», розуміючи, 
що нам конче необхідна своя виробнича база, тому в 
одному із сіл придбали територію колишнього заводу 
«Квант» під наш елеватор потужністю 15 000 тонн, 
який цього року плануємо здати в експлуатацію. Тут 
вже маємо хорошу майстерню, вагу, сушильний та 
зерноочисний комплекси.

– Куди збуваєте вирощений урожай?
– На даний момент збуваємо його трейдерам у пор-

ти. Ми – фінансово стабільне підприємство, тому про-
даємо зерно вже після нового року, коли сформовані 
хороші ціни.

– Зараз стало модним насаджувати сади та ягід-
ники. Чи думали Ви про це?

– Звичайно, що ми вивчаємо і це питання. Цікави-
мось створенням кооперативів. Є різні пропозиції  до 
пайовиків, але все це поки що лише на документаль-
ній стадії.

– Михайле Ярославовичу, скажіть будь ласка, чи 
не важко Вам керувати одразу двома підприєм-
ствами?

– Звичайно, що важко. Загалом я займаюся підпри-
ємницькою діяльністю вже 23 роки, тому моя будівель-
на фірма має добре сформований штат і в якійсь мірі 
мене виручають хороші помічники, а з іншого боку – я 
ще в працездатному віці і сам  даю собі раду із двома 
підприємствами. 

– Як Ви вважаєте, земля має бути товаром чи ні?
– За гороскопом я Терези, тому дуже виважую кож-

не рішення. Земля є товаром у всьому світі, тому, без-
умовно, рано чи пізно вона буде товаром і в нас. Але 
на даному етапі я вважаю, що ми до цього ще не гото-
ві з кількох причин. По-перше, забезпечити соціальну 
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справедливість у питанні продажу землі буде дуже 
складно, бо вона вся розпайована між сімома мільйо-
нами пайовиків, а є ще понад 40 млн. українців. Тобто 
право на продаж землі в нас отримає лише певна 
частина людей. На мою думку, це несправедливо, бо 
згідно Конституції України, земля і її надра належать 
всьому українському народові. По-друге, ми повинні 
розуміти, що які  б обмеження ми не робили, землю 
може придбати тільки той, хто має гроші. На сьогод-
ні українці – бідна нація, тому є великі ризики, що 
контроль над нею перейде до іноземних компаній, а 
земля – це не тільки ресурс для сільськогосподарської 
продукції, а й територія. Тому в цьому питанні треба 
дуже виважено приймати рішення, бо така система, як 
зараз є, зокрема видача орендної плати зерном, – це 
феодалізм ХХІ століття. Зміни конче потрібні.

– Яка Ваша думка щодо діючої системи ПДВ?
– Це абсолютно непродумана річ, бо ПДВ – це 

найкорумпованіший податок, який вводять в аграрну 
галузь, яка ще непогано працює в нашій країні. Тому 
складається враження, що цей податок не для того, 
щоб боротися з корупцією, а щоб внести її зі столич-
них рівнів на місцеві. Я вважаю, що сільськогоспо-
дарські угіддя повинні оподатковуватися від кількості 
гектарів орної землі. 50% коштів повинні надходити в 
місцевий бюджет, а інші 50% – на утримання держав-
ної влади, армії тощо. На відміну від ПДВ, податок з 
орної землі надзвичайно простий і прозорий, до того 
ж його взагалі неможливо уникнути. Тому, на мою 
думку, діюча система оподаткування агросектору – це 
чергова змова великих холдингів та агрокомпаній з 
владою, і рано чи пізно цей податок буде скасований, 
бо він неприродній. По-друге, сільське господарство – 
це незавершений цикл виробництва, тому порахувати 
реальну собівартість продукції неможливо. 

– В Україні зникає вода. Чи відчуваєте Ви наслід-
ки цієї проблеми?

– Звісно, що ця проблема стосується і нас. От, 
наприклад, в с. Олеша Монастириського району 
вже два роки майже немає води. Минулого року ми 
допомагали місцевим селянам коштами, цього року 
придбали 600 м пластикової труби. На мою думку, в 
даному питанні має бути якась державна підтримка, 
хоча б з точки зору георозвідки і проектно-кошторис-
ної документації, а вже люди з допомогою аграріїв 
повинні робити не окремі криниці, а централізоване 
водопостачання. Колись, за часів Ющенка, існувала 
програма «Чиста вода», згідно якої кожен населе-
ний пункт мав бути забезпечений питною водою. 
Я вважаю, що це непогана ідея, але, знову ж таки, 
все впирається у фінансування. Кажуть, що наступні 
війни будуть за воду, тому селу потрібно допомогти у 
вирішенні цієї проблеми.

– Що значить для Вас соціально відповідальний 
бізнес?

– Безумовно ми допомагаємо нашим пайовикам, 
працюємо з територіальними громадами. Я тут наро-
дився, тут живу вже 48 років і знаю дуже багатьох лю-
дей. Декілька місяців тому ми допомогли одній зі шкіл 
із заміною пластикових вікон, також підсипаємо дороги 
тощо. Але цього недостатньо, бо села зараз у такому 
стані, що скільки б ми не допомагали, це все одно не 
вирішить усіх проблем. Має бути державна програма, 
в якій визначені пріоритети подальшого розвитку села. 
В першу чергу – це створення кооперативів, бо за 
рахунок благодійної допомоги село не може існувати, 
воно повинно навчитися заробляти на власні потреби. 
Так є в цілому світі, а держава повинна забезпечити 
хоча б інфраструктуру. 

– Який досвід отримуєте в поїздках за кордон?
– Щороку я стараюся їздити за кордон на заводи та 

господарства. За останніх два роки побував в Італії на 
підприємстві компанії Maschio Gaspardo, місяць тому 
був у Німеччині на заводі John Deere, також їздив у 
Ганновер на виставку AGRITECHNICA. Мета моїх по-
їздок – поглянути у завтрашній день сільського госпо-
дарства. Щодо досвіду – то це високі технології, точне 
землеробство, дуже ефективна і високопродуктивна 
техніка. От, наприклад, компанія Krone розробила но-
вий прес-підбирач, який виготовляє пелети із соломи 
прямо в полі, за що й отримала на виставці  золоту 
нагороду.

– Ви дуже зайнята людина і багато часу приділя-
єте роботі, а сім’я від цього не страждає?

– У мене дуже маленька сім’я. На даний час я 
розлучений. Моїй доньці 19 років, вона студентка 
другого курсу юридичного факультету Вроцлав-
ського державного університету. Захотіла вивчати 
юриспруденцію за кордоном, бо декілька разів була 
зі мною в різних країнах, проте їй дуже сподобалося 
місто Вроцлав і місцевий університет. Донька пере-
конала мене в тому, що оптимальний варіант для неї 
– це юридична освіта в Польщі. Мені дуже приємно, 
що вона стала такою самостійною. Я дуже нею пи-
шаюся.

– Чи маєте якесь хобі?
Зазвичай ми, аграрники, відпочиваємо взимку, бо 

в нас така специфіка роботи. Я – мисливець. Ходжу 
з друзями на полювання, інколи навіть без патронів, 
щоб просто трохи походити, подихати свіжим повітрям. 
Найбільша наша здобич – це кабан. Також відстрілює-
мо лисиць, яких останнім часом розвелось дуже бага-
то. Козуль не вбиваємо принципово. Щодо відпочинку, 
то люблю бувати в Буковелі, Трускавці, Моршині. Іноді 
встигаю туди поїхати перед жнивами. 

Леся Заморська
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ДЕФІЦИТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ТА ЙОГО ОЗНАКИ
Іноді невелике, на перший погляд, відхилення від нор-

ми може призвести до серйозних наслідків. Прикладом 
цього є фізіологічні порушення в рослинному організмі, 
що виникли через незначний надлишок чи дефіцит еле-
ментів живлення. Так, наприклад надмірне надходження 
деяких елементів може призвести до надзвичайно бурх-
ливого росту вегетативних, надземних органів на шкоду 
репродуктивним (коренеплоди або бульби картоплі). А не-
достатня кількість поживних речовин взагалі або окремих 
елементів, що складають мінеральне живлення, зазви-
чай, різко позначається не лише на стані самої рослин, а 
й є причиною розвитку як неінфекційних (фізіологічних), 
так і інфекційних хвороб та шкідників. Ослаблена рослина 
не здатна протистояти вторгненню патогенів, перепаду 
температур. Фізіологічні та біохімічні зміни, що виникають 
внаслідок незбалансованого живлення рослин прояв-
ляються у порушеннях водного режиму, фотосинтезу, 
дихання, діяльності ферментів, вуглеводного і білкового 
обміну.

Дефіцит елементів живлення проявляється у вигляді 
характерних симптомів. Ознаки можуть бути як досить 
чіткими, специфічними, так і нехарактерними. Візуально 
це виражається не лише в прояві характерних для пев-
ного виду голодування симптомів – некрозів на листках, 
зміні забарвлення певних органів, або їх частин, але й 
зміні загального вигляду рослини (недорозвиненість, 
карликовість тощо).

Пожовтіння рослин, поганий ріст, осипання листків, 
скорочення вегетації. Все це відбувається в силу того, що 
розкладаються рослинні білки, спричинені таким явищем 
як нестача азоту. Азот входить до складу амінокислот, 
білків, азотистих основ, нуклеотидів, нуклеїнових кислот, 
вітамінів групи В, хлорофілу, гормонів, алкалоїдів та 
аміноцукрів, тому є одним з основних елементів, що 
забезпечують виконання основних функцій в процесі жит-
тєдіяльності рослини. Основною ознакою дефіциту азоту 
є гальмування росту рослин. В овочевих культур дефіцит 
проявляється через зміну кольору листків – вони стають 
жовто-зеленими. У плодових рослин листя забарвлю-
ється у червоний колір. Нестача азоту може спричинити 
опадання плодів, які вже зав’язалися, а ті, які не опали, 
залишаються дрібними.

Якщо коренева система буріє, погано розвивається, 
відмирають кореневі волоски, ріст рослини припиняється, 
листя закручується на краях й на ньому з’являються фі-
олетові й червоні плями, – має місце нестача фосфору. 
До його дефіциту рослини найбільш чутливі на ранніх ета-
пах розвитку. Фосфор бере участь в енергетичному обмі-
ні, входить до складу фітину, зв’язаний зі спадкоємною ін-
формацією. Також є ключовою ланкою у фосфорилюванні 
клітинних білків, забезпечує ферментативний каталіз та 
проникність мембран. Фосфор прискорює початковий ріст 
рослин та утворення їх генеративних органів. Також він 
підвищує врожайність та якість продукції. При дефіциті 
фосфору призупиняється ріст овочевих культур, молоді 
стебла та листи набувають темно-зеленого або синьо-зе-
леного забарвлення. Нестача фосфору характеризується 
тим, що стебла та окремі листки плодових рослин стають 
сіро-рожевого або коричнево-зеленого кольору.

Коли спостерігається нестача калію, листя рослин 
жовтіє, покривається бурими плямами, верхні бруньки 
засихають, проте активізуються бічні пагони, й рослина 
набуває кущоподібної форми. Також порушується водооб-
мін, знижується фотосинтез й відтік асимілянтів, знижу-
ється тургор, листя в’яне, поникає й стає гофрованим. 
Симптоми калійної недостатності починають проявлятися 
з країв листка, спостерігається так званий «крайовий 
опік». Це стається через те, що калій зв’язаний з амі-
нокислотами й білковими обмінами, він є кофактором 
більше 60 ферментів й впливає на утворення вуглево-
дів при фотосинтезі. Також калій підсилює транспорт 
асимілянтів, знижує в’язкість протоплазми, контролює 

рух продихів, підсилює асиміляцію СО2. Калій називають 
одним з головних елементів, що здатен підвищувати 
врожайність рослин та їх стресостійкість. Він допомагає 
рослинам більш продуктивно використовувати воду, 
змушує поживні речовини активніше рухатись у рослині 
та прискорює розвиток кореневої системи. Завдяки тому, 
що калій посилює синтез вітаміну С, плоди рослин стають 
яскравішими, приємно пахнуть та краще зберігаються. 
Отже, нестача калію – проблема, яку необхідно якомога 
швидше вирішувати.

Ослизнення стінок й загнивання тканин, гальмування 
утворення бічних коренів і кореневих волосків, пожовтіння 
листя рослини з утворенням бурих плям – ознаки такого 
явища, як нестача кальцію. Такими є негативні наслідки 
порушення важливих функцій в процесі життєдіяльності 
рослини, де ключову роль відіграє кальцій. Він регулює 
утворення веретена і стінки між двома клітинами, що 
діляться, контролює пасивний транспорт через мембра-
ни, збільшує в’язкість цитоплазми, усуває токсичність 
надлишкової концентрації амонію, алюмінію, марганцю, 
заліза. Також кальцій підвищує стійкість до засолення та 
знижує кислотність ґрунту. Він бере участь у вуглевод-
ному, водному й азотному обміні речовин у рослині, має 
нейтралізуючий ефект на дію органічних кислот, є регуля-
тором процесів обміну речовин, водного та фізіологічного 
балансу клітини. Кальцій не дає плодам передчасно старі-
ти і покращує можливості зберігання й транспортування. 
В овочевих культур симптоми браку цього елемента 
живлення рослин найбільше помітні на молодих листках, 
які покриваються світло-жовтими плямами, старі ж листки 
стають великими й мають темно-зелений колір. Молоді 
листки плодових дерев стають дрібненькими, скручу-
ються, деякі покриваються світло-блакитними плямами, 
бруньки можуть відмирати і опадати, корені стають 
коричневими. Плоди деяких сортів яблунь страждають 
ураженням гіркою ямковістю та бурою плямистістю на 
шкірці. Такі симптоми посилюються за вологої та холодної 
погоди, тобто при затримці переміщення у плоди кальцію. 

Нестача сірки спричиняє пожовтіння молодих листків, 
затримку росту стебел, пригнічування синтезу амінокис-
лот, білків, формування хлоропластів. Сірка стабілізує 
тривимірну структуру білків, підтримує потрібний рівень 
окислювально-відновного потенціалу в клітині, вона є 
компонентом коферменту А і вітамінів, які беруть участь 
у диханні й ліпідному обміні. Також вона бере участь у 
транспортуванні та обміні речовин. При дефіциті сірки 
листки спочатку стають світло-зеленими, потім – жовтими 
з легким червоним відтінком. Нестача сірки проявляєть-
ся спочатку на молодих листках та стеблах, на відміну 
від браку азоту. Стебла тоншають, дерев’яніють, стають 
ламкими і жорсткими. Листки рослин сімейства капустя-
них видовжуються і стають вузькими. 

Нестача магнію робить листки рослини строкати-
ми, вони в’януть й опадають. Порушується фосфорний, 
білковий і вуглеводний обміни, припиняється формування 
пластид, розвивається хлороз і некроз листя. Магній 
активізує транспорт електронів та підсилює синтез ефір-
них олій. Він впливає на усі важливі процеси передачі й 
накопичення хімічної енергії: фотосинтез рослин, гліколіз, 
дихання та ін.. Магній у взаємодії з кальцієм бере участь 
у побудові пектинових речовин у стінках клітин. Завдяки 
властивості магнію зв’язуватись у комплекси, він активує 
більше 300 ферментів. Mg має позитивний вплив на тран-
спорт і засвоєння фосфору. Нестача магнію особливо 
помітна на легких ґрунтах. Типовими ознаками такого 
дефіциту є міжжилковий хлороз старих листків. Згодом 
вони твердіють, стають ламкими, всихають і врешті-решт 
опадають. Симптоми нестачі магнію проявляються спо-
чатку на основі пагона, далі рухаються до верхівки. Проте 
у деяких сортів яблунь та вишні міжжилковий хлороз 
проявляється спочатку на середині листка, який стає 
яскраво червоним. Листки груші та вишні можуть ставати 
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майже чорними, плоди ж погано дозрівають і майже не 
зберігаються.

Дефіцит заліза спричиняє хлороз листя, гальмується 
фотосинтез і дихання рослини. Це стається через те, 
що залізо переносить електрони при диханні, фотосин-
тезі, відновленні азоту і сірки. Воно входить до складу 
каталази, пероксидази, цитохромних систем, бере участь 
у синтезі хлорофілу. Також Fe бере участь в процесах 
обміну речовин, є складовою ферментів, які відіграють 
важливу роль в окислювально-відновлювальних реак-
ціях. У тканини рослин залізо надходить у формі іонів 
Fe2+ і Fe3+, а також – у вигляді молекул халатних сполук, 
щоправда у незначній кількості. Приблизно 80% заліза 
концентрується у листках рослини. Так симптомами 
нестачі заліза є: затримка росту, хлороз молодих листків 
чи навіть їх побіління. Від дефіциту Fe часто страждають 
плодові культури, особливо ті, які ростуть на карбонатних 
чи перевапнованих ґрунтах. У такому разі може спостері-
гатися вапняковий хлороз. Рослини, що дуже страждають 
через хлороз, погано цвітуть, знижується рівень врожай-
ності й якості плодів. 

Затримка росту і цвітіння, побіління кінчиків листів 
у злаків, пустоколосиця вівса, ячменю, у плодових 
культур – хлороз, некроз і суховерхість, ушкодження 
генеративних органів – ознаки, викликані таким явищем, 
як дефіцит міді. Вона стимулює біосинтез хлорофілу, 
антоціанів, також проводить фіксацію молекулярного 
азоту, сприяє синтезу білка, впливає на інгібітори росту, 
підвищує стійкість рослини до посухи й морозу. Також 
мідь є складовою ферментів, бере участь у процесах ди-
хання, фотосинтезу, білковому та вуглеводному обмінах. 
Одна з найважливіших ролей міді – участь у створенні 
окислювально-відновлювальних ферментів. Також цей 
елемент живлення рослин виступає активатором біохі-
мічних процесів, бере участь у синтезі білка, впливає на 
азотний обмін у рослинних органах. Мідь також покра-
щує поступлення у організм рослини магнію та азоту, 
стимулює синтез вуглеводів. Рослинами-індикаторами 
недостатності міді є зернові культури. Їх молоді листки 
скручуються, в’януть і відмирають. У плодових культур 
дефіцит міді проявляється відмиранням молодих пагонів, 
крайовим хлорозом і некрозом, затримуються періоди 
цвітіння і плодоношення. Дефіцит міді посилюється при 
вмісті великої кількості важких металів, як-от Mn, Fe, Zn, 
у ґрунтовому розчині. 

Нестача марганцю розвиває сіру плямистість листків 
злаків, хлороз у плодових, деформування насіння. Також 
порушується співвідношення елементів, що складають 
мінеральне живлення рослин, знижується вміст хлоро-
філу, сповільнюється фотосинтез і відновлення нітратів. 
Марганець бере участь у відновленні нітратів до аміаку, 
у фотосинтезі, відновленні СО2, сприяє відтоку цукрів 
з листків та росту клітин. Більшість ґрунтів достатньо 
забезпечені марганцем. Його дефіцит може спостеріга-
тися на піщаних ґрунтах, де марганець може вимиватися 
з верхніх шарів. Недостатність цього елемента жив-
лення рослин може проявлятися також на підзолистих і 
ґрунтах з високим вмістом гумусу після їх вапнування. 
Симптоми дефіциту марганцю різні у різних рослин. Так 
поверхня листка картоплі стає нерівною; молоді листки 
огірка забарвлюються у світло-зелений колір, а на краях 
стають жовтуватими; листки столового буряка стають 
бордовими, на молодих листках з’являються світло-бла-
китні плями. 

Нестача цинку гальмує поділ клітин та ріст росли-
ни, утворюються дрібні розеткові листки, знижується 
морозостійкість. Також порушується синтез нуклеїнових 
кислот та триптофану. Цинк є важливим елементом жив-
лення рослин, що виконує у їх організмі важливі функції: 
бере участь у окислювально-відновлювальних реакціях, 
активує 13 ферментів, задіяний у біосинтезі стимуляторів 
росту. Нестача цинку спричиняє зниження поглинання 
амонійного азоту, в рослинах знижується кількість цукрів, 
рівень органічних кислот збільшується, порушується син-
тез білка, зростає вміст амідів і амінокислот. До симпто-

мів дефіциту цинку відносять плямистість верхніх листків 
в овочевих. Так, наприклад у томатів з’являються дрібні 
листки з ознаками хлорозу. 

Дефіцит молібдену спричиняє затримку росту та 
появу світлих листочків, хлорозу на некрозу. Сповільню-
ється розвиток бульбочки на коренях бобових. Молібден 
міститься в складі ферментів, що каталізують відновлен-
ня азоту, сприяє переносу електронів в окислювально-від-
новних реакціях та нагромадженню аскорбінової кислоти. 
Він бере участь у фіксації молекулярного азоту бактері-
ями Rhizobium, у фосфорному та білковому обмінах та 
у створенні пектину. Дефіцит молібдену спричиняє на-
громадження азотовмісних сполук та гальмує створення 
фосфороорганічних компонентів. У кислому ґрунті значно 
зменшується рухливість молібдену та засвоюваність його 
рослинами. На торф’янистих ґрунтах Mo зв'язаний і не-
доступний для рослин. Відрізняючись від інших елементів 
живлення рослин, молібден здатен накопичуватись у їх 
органах, не викликаючи токсичної дії. Дефіцит молібдену 
може спричиняти зменшення продукування аскорбінової 
кислоти, що призводить до зниження інтенсивності фо-
тосинтезу. Симптоми молібденового дефіциту найбільш 
помітні на капустних, зокрема на цвітній капусті. Її листки 
зморщуються, скручуються, можуть ставати тонкими і 
прозорими з темно-зеленим забарвленням. У томатів 
дефіцит молібдену проявляється по-іншому: друга і перша 
пара листків закручуються краями вверх і жовтіють, хло-
роз поширюється на усю поверхню листка. В огірка де-
фіцит молібдену проявляється хлорозом на краю листка. 
У плодових та бобових рослин – на листках з’являються 
світло-зелені плями. 

Брак бору гальмує розвиток генеративних органів, 
пагони відмирають, цукровий буряк починає хворіти на 
гнилизну сердечка. Бор забезпечує синтез урацилу та 
фенольний обмін. Сприяє розвитку генеративних органів 
та допомагає рослині засвоювати мінеральні речовини. 
Також бор пришвидшує рух вуглеводів. B – один з мікро-
елементів, які найбільше впливають на якість врожаю. 
Цікаво, що дводольні (майже всі фрукти та овочі) погли-
нають в 10 разів більше бору, аніж однодольні. Найбільше 
його міститься у м’якоті плодів. Брак бору збільшується 
при вапнуванні. Типові симптоми нестачі бору: у картоплі 
пригнічується точка росту, затримується ріст рослин, від-
стані між вузлами скорочуються, листки стають ламкими; 
суцвіття у цвітної капусти темніють, у стеблі може вини-
кати дупло; у коренеплодів розвивається гниль сердечка; 
у томатів точка росту стебла темніє, нові листки почи-
нають рости у нижній частині стебла, на плодах можуть 
виникати бурі плями; листки плодових дерев на верхівці 
пагона забарвлюються у сірий колір, морщаться і стають 
ламкими, також спостерігається активний ріст пазухових 
бруньок, може розвиватися некроз м’якоті плодів.  

Своєчасне встановлення «діагнозу» та правильний 
вибір методу лікування неінфекційних хвороб, викликаних 
дефіцитом якого-небудь одного або декількох елементів, 
що складають мінеральне живлення рослин, забезпечить 
їх динамічний розвиток. Слід зазначити, що прояв нестачі 
якогось елемента живлення рослин не завжди спричине-
ний його відсутністю, а здебільшого залежить від наявності 
та співвідношення інших елементів, кислотності та структу-
ри ґрунту, температурного та водного режимів тощо. 
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ЗРАЗКОВО ДОГЛЯНЕМО ПОСІВИ ОЗИМИХ І ЯРИХ КУЛЬТУР З ДОПОМОГОЮ 
БІОСТИМУЛЯТОРІВ – ДОБРИВ «ВЕРМИМАГ» ТА «ВЕРМИЙОДІС»

В цьому році аграрії весняні роботи проводять в 
складних умовах – це подорожання матеріальних 
засобів та посилення податкового навантаження в 
аграрному секторі. Зарадити у цій ситуації допомо-
жуть біостимулятори – добрива нового покоління 
«Вермимаг» та «Вермийодіс». До складу входять гу-
мати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природ-
ні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 
30 різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- (кальцій, 
до 4% магнію), мікроелементи (бор, молібден, мідь, 
цинк, залізо, селен) та спори ґрунтових організмів, а у 
«Вермийодісі», ще й біологічний йод.

Добрива «Вермимаг» та «Вермийодіс» застосову-
ють для: передпосівного оброблення насіння; позако-
реневого підживлення рослин під час вегетації; ферти-
гації (введення його у поливні води при крапельному 
зрошенні).

Технологією передбачено одно або дворазове об-
прискування рослин під час вегетації у баковій суміші 
з мінеральними добривами (аміачною селітрою 5-7 кг/
га, або карбамідом 10-12 кг/га, або сульфатом амонію 
чи КАСом 10-12 кг/га).

Поживні речовини, що є складовими добрива «Вер-
мимаг», нанесені на поверхню листя та листяної маси 
рослини, нею поглинаються і проходять той самий 
шлях синтезу, що і елементи, які надходять в рослину 
через кореневу систему, але у 5-8 разів швидше і за-
своювання їх рослиною становить 85-90%, порівняно 
з 30-40% засвоюваності їх через кореневу систему із 
добрив внесених в ґрунт.

Обприскування рослин добривом «Вермимаг» до-

помагає підтримати процес фотосинтезу в умовах 
перевищення допустимих температур на 2-4°С. Це 
дозволяє рослинам рости і розвиватися в умовах, 
коли температура навколишнього середовища сягає 
вище 33-36°С, що особливо актуально для більшості 
регіонів в останні роки. Навіть в засушливий 2015 рік 
це дало змогу активізувати мікрофлору, впливати 
на міграцію поживних речовин, знижувати стрес від 
пестицидів. Так в ПФ «Богдан і К» в передгірських 
умовах Прикарпаття при одноразовому обприскуванні 
«Вермимагом» з площі 430 га отримано по 3,1 т/га 
сої, а при дворазовому обприскуванні з площі 57 га по 
3,52 т/га, приріст до контролю при одноразовому об-
прискувані – 0,7 т/га, а дворазовому – 1,12 т/га.

Позакореневі підживлення добривом «Вермимаг» 
рекомендується проводити впродовж вегетації у 
критичні фази розвитку культур (фази органогенезу, 
в період проходження яких відбуваються процеси 
закладання основних елементів продуктивності: ко-
лоса, кошика, качана, бобів та ін.), а саме: зернових 
- перший раз у фазу кущіння або виходу в трубку, пов-
торно - початок колосіння; сої, гороху - перший раз у 
фазу початок бутонізації, повторно - початок цвітіння; 
ріпаків - перший раз у фазу стеблування, повторно 
- до початку цвітіння; овочевих - перший раз у фазу 
3-4 справжніх листочків, повторно - початок цвітіння; 
соняшнику – перший раз у фазу 4 пар справжніх лист-
ків, повторно - на початку формування зачаткових 
кошиків; картоплі - перший раз одночасно з обробкою 
проти колорадських жуків, повторно - перед початком 
цвітіння; кукурудзи - перший раз у фазу 3-5 листочків, 
другий раз - у фазу 7-11 листочків; плодово-ягідних 
- перший раз перед цвітінням, другий раз - після цвітін-
ня, третій раз - за 12 днів до дозрівання плодів.

Досвід господарств Одеської, Івано-Франківської, 
Київської, Кіровоградської, Чернігівської та інших 
областей свідчить, що біостимулятори-добрива забез-
печили приріст врожаю зернових культур 5,4-9,2 ц/га, 
ріпаку 4,2-6,4 ц/га, сої, соняшнику 5,2-7,3 ц/га, кукуру-
дзи на зерно 17,5-21,3 ц/га, рису 8,2-12,1 ц/га, овочів 
70,5-120,4 ц/га.

Таким чином, застосування біостимуляторів-добрив 
«Вермимаг» і «Вермийодіс» в сучасних технологіях 
забезпечує приріст врожаю, високу якість здешев-
леної продукції, дозволяє зменшити витрати на при-
дбання пестицидів, мінеральних добрив та зменшити 
негативний вплив на навколишнє природне середо-
вище.

Детальнішу інформацію можна отримати в 
ПП «Біоконверсія»

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, 
тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88; тел./факс (0342) 71-62-38; 

моб. 067-34-34-527; 067-34-22-188;
e-mail: vermos2007@ukr.net.

НА ЗАМІТКУ АГРОНОМАМ

Обприскування рослин озимої пшениці в с. Іваниківці, 
зліва на право: І. Андрусяк, спеціаліст обласної станції 

захисту рослин, Н. Колісник – директор ПП «Біокон-
версія» та І. Федорів – голова кооперативу ім. Франка.

Директор ПП «Біоконверсія» Н.М. Колісник та к. с.-г. 
н. О.Б. Тимофійчук у полі кукурудзи, де проведено 
дворазового обприскування біостимуляторами ви-

робництва ПП «Біоконверсія»
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ТРИ В ОДНОМУ: МОЧЕВИН-К
НОВІТНІЙ КЛАС СУПЕРДОБРИВ

ПАТЕНТ№45214А ВІД 15.05.2002
Добрива класу Мочевин-К(К1, К2 та К6) в нормі 1л/га (129 грн. без ПДВ) безпечні для флори та фауни, зменшують 

винос з ґрунту вологи рослинами, покращують родючість ґрунтів, якість продукції та сприяють значному збереженню (до-
бавці) врожаю, що підтверджується не тільки багато численними подяками сільгоспвиробників, а також витягами із звітів 
наукових дослідних установ, інститутів та університетів у т.ч.

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

К1 – для першого позакореневого живлення рослин. Збільшує масу коренів та рослин на 50%.

СОНЯШНИК

Контроль                             Мочевин – К №1

ПШЕНИЦЯ

Контроль                             Мочевин – К №1

Видно, що слабкі стебла пшениці підтяглися до рівня сильних, рослини вирівнялися, листя набуло темно-зеленого ко-
льору.

К2 – для другого позакореневого живлення. Забезпечує врожай та якість продукції.

Слід мати на увазі! – із звітів наукових установ:
При інкрустації насіння К6 та підживлені рослин К1 або К2, буде наступне:
а) насіння ріпаку та гірчиці проросте майже все, 1*;
б) рослини матимуть більш розвинуту кореневу систему: 2*, 3*, 5*;
в) перезимівля рослин очікується краще ніж на пару, в тому числі ячменю, ріпаку та гірчиці 95-99%, 1*;
г) сходи появляться , в порівнянні з контролем, на 5-10 днів раніше, 2*.
Тому, можливо, слід зменшити (для досліду) норму висіву на 20-25%.

На ринку агрохімікатів України не має добрив, подібних по дії * з Мочевин К:
- Коренеутворення, потовщення стебел, зменшення виносу рослинами вологи з ґрунту вдвічі, 2*; Покращення якості 

ґрунту (в різосфері), 3*; Забезпечення рослин азотом, фосфором, калієм, макро та мікроелементами, 4*; Покращення яко-
сті продукції по білку, крохмалю, протеїну, масі 1000 насінин, 3*, 4*; Пшениці – по хлібопекарських якостях, 4*; Збільшення 
біомаси рослин (ячмінь - вдвічі) 3*, 5*; - Посилення імунної системи від хвороб та шкідників, Прискорення фотосинтезу 
(додає вуглеводів, хлорофілу рослинам на 20-25%) та активізація водообміну між клітинами, системність - за рахунок чого 
покращує дію гербіцидів та засобів захисту на 20-25%; 3*, 4*, 5*.

При цьому збережений врожай складає від тони до подвійної врожайності. Чим  гірші агрофон та погодні умови тим 
більша кількість збереженої прибавки врожаю в порівняні з контролем, 3*, 4*, 5*.

* Встановлено дослідами інститутів (в повному обсязі звіти приведені на сайті: agronayk.narod.ru),в тому числі :
1* - Землеробства ПР, виконавці: - по ріпаку - к.с.н. Шаталова В.В.; - по гірчиці - к.с.н. Косенцова Л.В.;
2* - Землеробства ПР – виконавець д.с.н. Макаров Л.К.; 
3* - Одеський захисту ґрунтів – виконавець к.с.н. Голубченко В.Ф.;
4* -  АКСО Академії аграрних наук України, виконавець д.с.н.  Давидова О.С. 
5* -  Захисту рослин, м. Київ; виконавець к.с.н. ЯрошенкоЛ.М.

У результаті дослідів в Одеській філії ДУ «Держґрунтохорона» встановлено, що з добривом Мочевин К прибавка 
врожаю озимої пшениці по стерньовому попереднику склала від  47,7% - 81,1% до контролю, а по пару 16,7-17,7% 
до контролю.

 У виробничому досліді пшениця озима сорту Магістр на варіанті з Мочевин К дала високу прибавку врожаю на рівні 6,3 
ц/га, або 47,7%  від контролю, а у поєднанні з Триходерміном  БТ– дуже високу – 10,7 ц/га, що становить 81,1% за досить 
низького врожаю на контролі- 13,2 ц/га. *

Виконавець: Головний інженер- ґрунтознавець, кандидат с/г наук доцент В.Ф. Голубченко, тел. (067 871 95 95)
* Коментар К.С.Н. Капелюш О.І.:
 «Це ще раз підтверджує що добрива класу Мочевин-К працюють на богарі,а при запалі  рятують фермерів від 

банкрутства».

Звертайтеся до виробника за ДОБРИВАМИ МОЧЕВИН К: 
ХЕРСОН, Бериславське шосе тел/факс: (0552) 31-43-57, (050) 492-26-88; (067) 605-60-36

e-mail: agronauk@ukr.net, kap2013@ukr.net, www.agronauk.narod.ru
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ФІТОСАНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ
Автор: Писаренко В.Н., доктор сільськогосподарських наук, Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук
Джерело: Захист рослин: Фітосанітарний моніторинг, методи захисту рослин, Інтегрований захист рослин

Сучасний інтегрований захист рослин передбачає управ-
ління популяціями шкідливих організмів у межах конкретних 
агробіоценозів за допомогою застосування оптимальної для 
конкретних умов системи заходів з метою оптимізації фітоса-
нітарного стану посівів.

Головною передумовою інтегрованого захисту рослин є 
фітосанітарний моніторинг і прогноз шкідливих організмів, 
який повинен представляти собою систему збору, накопичен-
ня, аналізу і використання фітосанітарної інформації з метою 
цілеспрямованого і оптимального проведення заходів захи-
сту рослин.

МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ 
ТА ХВОРОБ

У міру збагачення знань і уявлень про шкідливі організми, 
цикли їх розвитку, шкідливі фази та характер пошкоджень від-
бувалось удосконалення методів їх виявлення та обліку, а та-
кож почали застосовувати для цього різні пристрої і прилади. 
Отже, існуючі методи виявлення та обліку шкідників і хвороб 
можна розділити на візуальні й приладні.

Візуальні методи засновані на безпосередньому огляді та 
підрахунках шкідників і пошкоджених ними органів рослин, 
інтенсивності ураження їх хворобами. За технікою виконання 
вони можуть бути маршрутними або детальними, а залежно від 
того, які органи рослини пошкоджує шкідник чи уражує хворо-
ба, діляться на обліки в ґрунті, на його поверхні, на рослинах чи 
всередині окремих їх органів (стеблах, листках, квітках, плодах).

Маршрутні обстеження проводять не менше як на 10% 
площі, де окомірно встановлюють щільність шкідників і ура-
женість рослин хворобами. Під час детального обліку визна-
чають щільність шкідника і ступінь пошкодженості ним рос-
лин, кількість рослин, уражених хворобою, та інтенсивність її 
розвитку, доцільність і методи тих чи інших заходів захисту.

Детальні обліки спеціалісти пунктів сигналізації та прогно-
зів проводять на пробних площах вибраних для цього полів 
систематично протягом вегетації рослин не менше, як через 
кожні 10 днів. Стежать за фенологією шкідників, сезонною 
динамікою їх щільності, ступенем ураження рослин хворо-
бами та визначають строки появи шкідливих фаз і дають у 
господарства сигнали про доцільність проведення обстежень 
і захисних заходів на виробничих посівах.

Залежно від місця поселення шкідника та пошкодження 
ним різних органів рослин, як і ураження їх хворобами, ме-
тоди обліку обирають різні. У ґрунті визначають щільність 
шкідників, що зимують або розвиваються в ньому і шкодять 
рослинам, живлячись корінням, стеблами та іншими орга-
нами (бурякові довгоносики, колорадський жук, личинки 
пластинчастовусих і хлібної жужелиць, дротяники, гусениці 
озимої, інших підгризаючих совок та ін.), методом ґрунтових 
розкопок.

Залежно від часу проведення розрізняють осінні, весняні 
(контрольні) й вегетаційні (періодичні) ґрунтові розкопки, а 
від глибини – дрібні (до 10 см), звичайні (до 45-50 см) та гли-
бокі (на 65 см і глибше). Основні ґрунтові розкопки проводять 
15-30 вересня на всіх полях типової для господарства сівозмі-
ни. На кожному полі по двох діагоналях або в шаховому по-
рядку копають ями 50×50 см і глибиною до 50 см при звичай-
них розкопках, а на полях, відведених під цукрові буряки, де 
переважає сірий буряковий довгоносик, — до 65 см. Кількість 
ям на кожному полі встановлюють залежно від його розміру: 
при площі до 10 га копають 8, 11-50 га – 12, 51-100 га – 16 ям. 
Якщо площа перевищує 100 га, то на кожних наступних 50 га 
додатково копають 4 ями.

Весняні контрольні розкопки проводять після відтавання 
ґрунту, коли він розсипається, з метою встановлення змін 
стану (смертності) шкідників за період зимівлі та їх щільності 
з методикою осінніх обстежень не менше, як на 10% площ, 

обстежених восени. 
Вегетаційні розкопки здійснюють у період вегетації сіль-

ськогосподарських культур для визначення щільності ґрунто-
вих шкідників (дротяники, гусениці підгризаючих совок та ін.) 
і пошкодженості ними рослин. Як правило, ці розкопки дрібні 
– до 20 см, облікові ями розміщують так, щоб рядок рослин 
знаходився в їх середині.

Методом ґрунтових розкопок визначають також кількість 
шкідників, які зимують у ґрунті й пошкоджують кореневу си-
стему багаторічних культур (хмільники, сади, виноградники). 
У плодових садах у ґрунті визначають кількість зимуючих 
гусениць плодожерок, коконів пильщиків, лялечок п’ядунів 
та ін.

Облікові ділянки (1 кв. м) розміщують біля штамбів дерев, 
ґрунт переглядають на глибину до 20 см, а іноді й глибше. Ура-
женість кореневої системи рослин хворобами (кореневі гнилі 
зернових, зернобобових культур і багаторічних трав, кила 
капусти та ін.) визначають декілька разів протягом вегетації. 
Такий облік доцільніший у фазі сходів, колосіння злаків або 
бутонізації у зернобобових культур та в кінці молочної – на 
початку воскової стиглості зерна.

Для цього на полі до 100 га в 10 місцях викопують рослини 
на 0,5 м двох суміжних рядків, старанно відмивають корені від 
землі, оглядом виявляють і підраховують кількість рослин з 
різним ступенем ураження. На культурах широкорядної сівби 
викопують по 10 рослин залежно від площі поля у 10-50 міс-
цях або відбирають по 20 рослин у 5-10 місцях.

На поверхні ґрунту шкідників обліковують на полях, віль-
них від рослин, чи при незначній їх вегетативній масі (у фазі 
сходів), а також виявляють шкідників або збудників хвороб, 
які зимують у рослинних рештках. Восени цим методом вста-
новлюють щільність клопів-черепашок на узліссях і в лісосму-
гах, личинок хлібних пильщиків та гусениць кукурудзяного 
стеблового метелика на полях після збирання врожаю, а 
навесні також кількість жуків бурякового, південного сірого і 
люцернового довгоносиків, мідляків і чорнишів та інших шкід-
ників на сходах. Для цього на кожному обстежуваному полі 
обирають облікові ділянки 50×50 см. Оглядом поверхні ґрун-
ту та рослинних решток виявляють і підраховують шкідників.

Щільність гризунів (миші й ховрахи) на посівах польових 
культур визначають оглядом ділянки розміром 0,5 га на по-
лях площею до 100 га і 1 га – на більших. Для цього уздовж 
або по діагоналі поля підраховують кількість колоній гризу-
нів у смузі огляду 5 м на певну довжину. Наявність у колоніях 
заселених нір встановлюють прикопуванням усіх отворів 
їх вдень і обліком відкритих наступного ранку. За даними 
обліків числа прикопаних і відкритих отворів визначають 
відсоток жилих нір.

На полях, де шкодить капустянка, восени в ями 50×50×50 
см закладають гній і зверху присипають землею. Через дея-
кий час взимку гній виймають, перетрушують і підраховують 
виявлених в ньому личинок чи дорослих капустянок. Буря-
кових довгоносиків та інших великих жуків (люцерновий і 
чорний довгоносики, чорниші, жужелиці пластинчастовусі) 
іноді обліковують у ловильних канавках, їх викопують по 
краю поля після відтавання ґрунту глибиною 35 см із прямо-
висними або дещо похилими (дно ширше верхнього просвіту) 
стінками і розміщеними через 10 м на дні колодязями глиби-
ною 20 см. Шкідників, що збираються в колодязях канавок, 
підраховують щоденно, до встановлення необхідних строків 
проведення хімічного захисту рослин. На рослинах шкідників 
і хвороби виявляють оглядом певної кількості рослин у про-
бах або на облікових ділянках.

На просапних культурах (кукурудза, соняшник, буряки, 
картопля, овочеві та ін.) на полі площею до 100 га оглядають 
100 рослин — по 5 у 20 місцях або у двох суміжних рядках 
у 10 місцях. При більшій площі на кожних наступних 100 га 
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додатково оглядають по 50 рослин, а при малій щільності 
шкідника чи слабкому ураженні рослин хворобою – до 200 
рослин у 20 місцях. На культурах звичайної рядкової сівби 
(зернові колосові, кормові трави та ін.) шкідників обліковують 
на рівновіддалених ділянках розміром 0,25 кв. м (50×50 см), 
розміщених по 2-подібній лінії, діагоналях поля, у шаховому 
порядку чи на відрізках рядка 0,5 м кожний. На полі площею 
до 100 га виділяють 16 облікових ділянок або відрізків рядка, 
на яких підраховують загальну та пошкоджену кількість рос-
лин чи стебел, а також заселеність шкідниками.

При обліку хвороб визначають поширення, інтенсивність 
або ступінь ураження і розвиток хвороби.

Поширення хвороби (кількість уражених рослин чи окре-
мих їх органів у відсотках) визначають за формулою:

П=n×100/N 

де: П – поширення хвороби;  N – загальна кількість рослин у 
пробі; n – кількість уражених органів (рослин),%.

Інтенсивність, або ступінь ураження рослин, — якісний по-
казник хвороби, її визначають за площею ураженої поверхні 
органів, інтенсивністю інших ознак захворювання.

Для оцінки ступеня проявлення хвороби використовують 
окомірні умовні шкали, специфічні для ряду захворювань, з 
відповідною кількістю балів або визначають процент поверхні 
ураженої тканини (органа) облікової рослини. При складанні 
балових шкал обліку хвороб дотримують таких градацій: 

0 – рослина здорова; 1 – слабке ураження органа або 
рослини; 2 – ураження середнє, сильно уражені органи не зу-
стрічаються;  3 – ураження середнє, деякі органи або рослини 
уражені сильно; 4 – сильне ураження органів або рослин, їх 
загибель.

Під час обліку шкідників і хвороб у вогнищах (коренева 
бурякова попелиця, снігова плісень, офіобольозна коренева 
гниль тощо) визначають їх площу. Процент загибелі рослин на 
полі обчислюють як середнє арифметичне з процента загибе-
лі по всіх пробних ділянках.

Методи обліку прихованих шкідників і хвороб залежать 
від характеру і місця пошкодження рослин. Для встановлення 
щільності внутрішньостеблових шкідників злакових культур 
(личинки стеблових блішок, гессенська, шведська, пшенична 
та інші мухи, хлібні пильщики тощо) на облікових ділянках чи 
відрізках рядка відбирають зразки рослин і відгинають у них 
піхви листків, де розвиваються личинки гессенської мухи, а 
потім розтинають стебло уздовж. Пошкоджені стебла та шкід-
ників у них підраховують і встановлюють середню щільність 
по видах рослин.

Пошкодження зернобобових культур плодопошкоджуючи-
ми комахами — гороховим та іншими зерноїдами, плодожер-
кою гороховою, вогнівкою тощо – та їх щільність визначають 
перед збиранням врожаю по відібраних у різних місцях поля 
400 бобах, розлущуючи їх. Розтинають 2000 зернин із цих же 
бобів і встановлюють пошкодженість зерноїдами.

У багаторічних насадженнях (сади, виноградники, кущові 
ягідні культури) для обліку шкідників і хвороб на рослинах 
та в окремих їх органах не завжди оглядають все дерево або 
кущ, а лише певну кількість бруньок, суцвіть, пагонів, листків, 
плодів. Так, у саду оглядом 100 бруньок в період їх розпускан-
ня на кожному модельному дереві встановлюють заселеність 
попелицями, кліщами і пошкодженість довгоносиками, брунь-
ковою листокруткою та ін.

Ступінь ураження пагонів борошнистою росою, опіком чи 
молочним блиском визначають оглядом 100 молодих пагонів, 
а плямистість листя – 200 листків на кожному модельному 
дереві. Пошкодженість плодів шкідниками й хворобами вста-
новлюють аналізом падалиці та 200 плодів з облікового дере-
ва під час збирання врожаю.

Кількість стовбурних шкідників (червиці в’їдливої та 
пахучої, склівок, короїдів) підраховують у садах оглядом 
штамбів та скелетних гілок на модельних деревах і отворів 
з викидами червоточини або зрізуванням і розтином пев-
ної кількості пагонів (червиця в’їдлива, плодожерка східна, 
склівка смородинна). Одержані дані про щільність шкідника 
чи ступінь ураження хворобою умовно відносять у цілому на 
дерево і вираховують середні показники.

Приладні методи виявлення та обліку шкідників і хвороб 
сільськогосподарських рослин засновані на використанні 
різних пристроїв від найпростіших (типу ентомологічного 
сачка і ґрунтових пасток) до складних електронних приладів 
з підключенням мікрокомп’ютерів. Ними можна ефективніше 
і значно швидше визначити заселеність угідь тим чи іншим 
шкідником та виявити ураженість рослин хворобами.

Комах, що знаходяться в ґрунті й переміщуються по по-
верхні (бурякові довгоносики, жужелиці, чорниші, жуки ко-
валики та інші), обліковують за допомогою ґрунтових пасток 
(банки, склянки, циліндри); їх закопують так, щоб верхній край 
перебував на рівні ґрунту або дещо нижче. Зверху над ними 
для захисту від дощу і перегрівання сонцем встановлюють 
на кілочках кришки так, щоб між ними і банками був просвіт 
3-4 см. Для фіксації комах, що потрапили в пастку, її на 1/3 
заповнюють 2-4%-м розчином формаліну або етиленгліколем. 
Кількість ґрунтових пасток на обліковому полі в середньому 
становить 10. Відновлених комах підраховують щоденно.

Останнім часом розроблені конструкції пасток для обліку 
шкідників (жуків коваликів) з використанням їх статевих фе-
ромонів.

Для виявлення й обліку комах на рослинах використову-
ють ентомологічні сачки, які бувають роз’ємні, складні, із змін-
ними комахозбірниками та інші. Вони в основному складають-
ся із закріпленого на палиці довжиною 1 м металевого обруча 
діаметром 30 см, на який пришивають мішок, зшитий з легкої 
тканини, глибиною близько 60 см, що закінчується сферичним 
дном, або конусоподібним краєм із змінним мішечком кома-
хозбірника на кінці.

Сачком виявляють значну кількість дрібних або рухливих 
комах на рослинах (бульбочкові та листкові довгоносики, 
земляні блішки, буряковий, люцерновий та інші клопи-сліп-
няки, цикадки, трипси, імаго злакових мух і пильщиків, попе-
лиці та ін.).

Обстежувач, рухаючись по полю, змахує попереду себе 
сачком, ніби косою, з кутом захвату 90°, проводячи краєм 
обруча по рослинах. Після 10 змахів він аналізує видовий 
склад шкідників на місці або висипає їх у морилку і аналізує у 
лабораторії.

Для обліку дрібних стрибаючих комах (цикадки, блішки) 
на низькорослих рослинах використовують ящик Петлюка. За 
формою він нагадує зрізану піраміду без дна і верху, виготов-
лену із фанери або іншого матеріалу, на внутрішній поверхні 
стінок якої закріплено шар вати. Розмір ящика вибирають та-
кий, щоб облікова площа становила 0,1-0,25 кв. м. Наприклад, 
розмір бічної стінки знизу 316 мм, зверху 800, висота – 350 мм 
(основа 0,1 кв. м).

Під час обліку обстежувач рухається проти сонця і в по-
трібних місцях швидко встановлює ящик меншим отвором на 
рядок рослин, з яких сполохують блішок. Вони потрапляють 
на стінки ящика і заплутуються на ваті, де їх легко вибрати 
пінцетом або ексгаустером і підрахувати. Ексгаустером можна 
знімати і підраховувати дрібних комах (попелиць, трипсів) 
безпосередньо з рослин або з проб, взятих іншими методами.

Значна кількість приладів і пристроїв для виявлення і 
обліку шкідників зроблена із врахуванням реакції останніх 



на різні подразнення (колір або світло, температуру, запах 
та ін.). Так, попелиці добре реагують на жовтий колір, тому 
для їх обліку використовують жовті водяні пастки. Для цьо-
го в полі на підставках виставляють чашки Меріке, Петрі, 
блюдця чи інші плоскі посудини, пофарбовані у жовтий 
колір і наповнені водою. Обліковують відловлених у пастки 
комах щоденно.

Враховуючи, що для нічних комах принадна дія світла, 
для їх обліку використовують світлопастки різних кон-
струкцій. Основні їх частини – джерело випромінювання 
світла, каркас та пристрої для збирання і фіксації або вби-
вання комах.

З урахуванням фото- або термотаксисів для автоматизації 
вибирання й обліку шкідників із рослинних чи ґрунтових 
проб використовують еклектори різних конструкцій. Вони 
складаються із затемненої ємності, в яку вкладають дослі-
джувану пробу рослин, і отвору, в який вмонтовано скляний 
кома-хозбірник. Наявні в пробі комахи чи інші шкідники в тем-
ному еклекторі залишають його, рухаються у напрямі отвору, 
через який проникає світло, і потрапляють у комахозбірник, 
де їх вибирають і підраховують.

Здатність комах принаджуватись на запах природних чи 
хімічних речовин використовують для їх відловлювання в різ-
ні пастки й обліку. Розрізняють принади (атрактанти) харчові, 
коли комахи прилітають для додаткового живлення, й статеві, 
або феромони, коли особини протилежної статі відшукують за 
запахом свою пару.

Найбільше застосовують харчові принади для виявлення і 
спостереження за динамікою та інтенсивністю льоту метели-
ків совок, лучного метелика, горохової плодожерки та інших у 
ловильних коритцях 40×70×7 або 30×50×6 см.

Феромонні пастки, почали застосовувати в багатьох краї-
нах протягом останніх десятиріч, відтоді як було встановлено 
хімічну структуру атрактантів самок багатьох шкідників.

Найбільше використовують клейові пастки трапецієподіб-
ної, трикутної чи циліндричної форми напіввідкритого типу.

Оглядають пастки й підраховують відловлених комах що-

денно або один раз на 3-5 днів, знімаючи ланцетом комах з 
клеєвої поверхні. Строк використання однієї капсули з феро-
моном залежно від умов погоди та виду шкідника – 20-30 днів.

Для визначення напрямів міграції комах, їх щільності в 
повітрі розроблене і може використовуватись модифіковане 
радарне обладнання. Як показали дослідження, проведені в 
Англії, за допомогою радарів окремі великі види комах можна 
визначити на відстані 1,5 км, а їх скупчення – до 72 км, а такі 
дрібні, як попелиці, – на відстані 207 м. При вдосконаленні 
цього методу в майбутньому використання радарів дасть 
можливість виявляти шкідників на великих площах, ідентифі-
кувати і визначати їх чисельність без відловлювання.

Для швидкого виявлення заселення і пошкодження 
посівів шкідниками чи ураження їх хворобами на великих 
площах в останні роки розроблені методи аеровізуальних 
обстежень, аеро-фотозйомки, а також розробляються ме-
тоди використання для цього космічної зйомки із штучних 
супутників землі.

Методами аеровізуального обстеження можна виявляти 
стан ураження рослин різними хворобами (іржа, борошни-
ста роса, кореневі гнилі злаків, фітофтороз картоплі та інші) 
або заселення та пошкодження їх шкідниками (мишоподібні 
гризуни, хлібна жужелиця, дротяники та інші), а прямим 
підрахунком ознак життєдіяльності (викиди землі в колоніях 
гризунів, випадання рослин чи ступінь їх пригнічення від 
пошкодження) — їх щільність. Для аеровізуальних обстежень 
посівів у нашій країні рекомендовано використовувати вер-
тольоти Ми-2 або Ка-26 при висоті польоту від 40 до 100 м і 
швидкості 50-80 кілометрів на годину. Застосування аерофо-
тозйомки для виявлення стану ураженості рослин хворобами 
та заселення різними шкідниками на значній площі можливе 
при багаторазовому обстеженні за період вегетації, іноді че-
рез сім-дванадцять днів.

Наукові дослідження виявлення та ідентифікації шкідників 
і хвороб рослин за допомогою аерофотозйомки і розробка 
методів комп’ютерної (з використанням ЕОМ) дешифровки 
знімків тривають, їх вже впроваджують у виробництво.
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
«АКТИВНО ПРАЦЮЄМО НА ВОЛОГОЗБЕРІГАННЯ»

Журнал «АгроЕліта» спільно з компанією – 
лідером в галузі насінництва цукрових буряків 
«Сесвандерхаве-Україна» та ТОВ «Україна-2001», 
яке є виробником сировини для Теофіпольсько-
го цукрового заводу, готує унікальний проект 
«Цукровий буряк: від сівби – до збирання». Мова 
іде про цикл статей – від квітня до жовтня, в 
кожній з яких будуть детально описані поточні 
роботи фахівців підприємства, використані тех-
нології та стан росту і розвитку буряків.

Сергій Селінков, керівник комерційного відділу 
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»:

«Як відомо, всі гібриди Сесвандерхаве є стійкі 
до ризоманії, а деякі з них – ще й до нематоди. 
Співпраця з ТОВ «Україна-2001»  була започатко-
вана саме з впровадженням у виробництво наших 
нематодостійких сортів, тобто товариство стало 
свого роду полігоном для випробування.  Спеціаліс-
ти цього господарства є одночасно і виробниками, і 
науковцями, адже потрібно було закладати досліди, 
вивчати гібриди, дослідити відповідні поля та робити 
практичні рекомендації. Першим нематодостійким 
гібридом  була NeT версія Федеріки - гібрид, що чу-
дово показував себе на уражених ділянках, але був 
менш продуктивним на здорових площах (а немато-
да проявляється «вогнищами», тобто обмеженими 
ділянками). На таких полях дуже добре «працював» 
Бізон (в Реєстрі з 2015 р.). А з цього року випробо-
вується високопродуктивний гібрид Гладіатор (СР-
741); це продукт нової концепції FlexField: буряки 
мають всі переваги найбільш продуктивних гібридів, 
стійких до ризоманії, незалежно від поля вирощу-
вання та його ступеню ураження буряковою цисто-
вою нематодою. 

Ось тому гібриди цукрового буряку із маркою 
«Випробувано в ТОВ «Україна-2001» – це найкраще 
запевнення якості продукту».

Компанія «Україна 2001» була створена у 2001 
році в Теофіпольському районі Хмельницької області, 
розширившись з того часу й на інші райони, земель-
ний банк сьогодні налічує 40 тис. га. У 2005 році 
товариство придбало Теофіпольский цукровий завод, 
провівши там реконструкцію і, таким чином, забезпе-
чивши власну переробку цукрового буряку. Спілкуюсь 
з виконавчим директором товариства Олександром 
Петровичем Камінським, який має великий досвід в 
успішному вирощуванні такої складної культури як 
буряк.

- Олександре Петровичу, цукровий буряк, певно, 
є у вас одною з основних культур. Розкажіть, будь 
ласка, які технології лежать в основі його успішно-
го вирощування?

- Вирощування буряку починається, насамперед, з 
правильної сівозміни, в якій існують певні особливості, 
що є важливими факторами отримання високих врожаїв. 
Останні два роки для нас є дуже актуальним питання 
дефіциту вологи – рівень опадів складає менше 400 мм. 
Саме тому ми виключаємо з сівозміни ті культури, які 
споживають багато вологи, зокрема соняшник та ріпак. 
Також з відмовою від цих культур ми зняли пов’язані зайві 
проблеми, які їх супроводжують: падалиця соняшника та 
нематоди ріпаку. Тож, в буряковій сівозміні у нас присутні 
озимі пшениця та ячмінь, кукурудза, соя. Найкращими 
попередниками, звісно, є зернові озимі, потім – горох, 
але з ним пов’язані великі ризики втрати врожаю перед 
збиранням. Буряк на одному полі висіваємо раз на 4 роки.

В корегуванні сівозміни велику роль відіграє аналіз ґрун-
тів. Ми регулярно його робимо, співпрацюючи з німецьки-
ми спеціалістами, також консультуємось з постачальника-
ми насіння, зокрема з компанією SESVANDERHAVE. У нас 
сірі опідзолені чорноземи і впевнено можу сказати, що з 
кожним роком кількість доступних елементів в ґрунті у нас 
збільшується, тому що ми постійно піклуємось про землю: 
впроваджуємо науково-обґрунтовані сівозміни, вносимо 
достатню кількість якісних мінеральних добрив та органіки 
(20 т/га рослинного гною).

І вінець цього всього – якісне насіння буряку. Від 
вітчизняної селекції ми вже декілька років тому відмо-
вились, оскільки закордонні демонструють набагато 
кращі показники за врожайністю коренеплодів і збо-
ром цукру. Кожен з гібридів має свої певні особливос-
ті, які треба вивчити, перш ніж активно пускати його 
в хід. Ми випробовуємо багато нових гібридів на не-
величких ділянках, спостерігаємо процес їх вегетації, 
аналізуємо стійкість до хвороб, збираємо інформацію 
про вирощування певних гібридів в інших господар-
ствах, консультуємось з фахівцями фірм-оригінаторів. 
В цьому аспекті ми вже давно довіряємо, зокрема, 
компанії SESVANDERHAVE. Гібриди цього виробника 
нам відомі, кожного року щось вирощуємо. В цьому 
році ми висіваємо два гібриди SESVANDERHAVE: 
Федеріка, який досить сильно показав себе у мину-
лому році (50 т/га), та новий гібрид Гладіатор, який 
добре зарекомендували в випробувальних посівах за 
показниками врожайності та цукристості. Відповідно, і 
цукор з цих гібридів виробляється хороший – у нас він 
європейської якості: невеликий кристал, чисто білий 
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колір. Roshen постійно купує наш цукор, а в них високі 
вимоги до цього продукту. 

- А яка у Вас наразі планова врожайність?
- Працюємо зараз на 55 т/га. Це не дуже висока 

мета, можна і більшу планку поставити, але я хочу 
спрацювати хоча би так – в тих умовах, які склалися. 
Ось в минулому році середня врожайність буряку 
склала 45 т/га при рівні опадів 393 мм. Хтозна, скільки 
буде дощів в цьому році. Були роки, коли і 80 т/га зби-
рали – все в залежності від умов. Будемо намагатись 
робити все якнайкраще.

- Як проводите обробіток ґрунту?
- Восени робимо лущіння стерні – на 5-7 см. Останні 

роки сидерати навіть не висівали, через велику 
посуху насіння не проростає. В серпні робимо оранку, 
зазвичай на 30 см, тоді ж можемо вносити добрива, 
зокрема 3 т/га дефекату. Або вносимо їх трошки 
пізніше під осінню культивацію. Вирівнюємо – і поле 
готове до весни. В цьому році обробляли деякі поля 
глибокорозпушувачем на глибину 30-40 см, знімали 
плужну підошву. Сподіваємось, що це дасть позитив-
ний ефект. Такий прийом дозволяє зберегти більше 
вологи, а на схилах, до того-ж, зменшує, водну ерозію 
(тому що такі прецеденти вже були).

Пробували під буряк робити і мінімальний обробі-
ток ґрунту, але він дає хороші результати тільки при 
достатній вологозабезпеченості, на що зараз розрахо-
вувати не доводиться.

- В цьому році Ви якимось чином змінювали тех-
нології у зв’язку з недостатністю вологи?

- У мене вже технологія відпрацьована, принципово 
нічого не змінював. Але якщо буде знов 400 мм опадів 
в цьому році, доведеться переробляти сівозміну, 
зокрема, значно збільшувати зернову групу в посі-
вах, щоб зменшити споживання вологи. Тому що вже 
навіть є проблема нестачі води в селах: висихають 
свердловини, ставки. Також треба буде активніше 
впроваджувати точне землеробство, ми зараз знахо-
димось на підході до нього: поки що є тільки навігація 
на тракторах та автопілот. Крім того, приглядаюсь 
наразі до технології обробітку ґрунту strip-till. 

- Яку техніку використовуєте при роботі з ґрун-
том під буряк, посіві та збиранні?

- Посівна техніка Kverneland, трактори John Deere, 
комбайни Holmer, плуги Lemken, глибокорозпушувач 
Quivogne, культиватори Farmet та John Deere.

- Розкажіть, будь ласка, які добрива вносили во-
сени та з чого розпочали весняні роботи в поточ-
ному сезоні?

- Восени вносили під буряк 4 ц/га діамофосу та 150 кг/
га хлористого калію. Навесні вийшли в поле приблизно 9 
березня, закривали вологу. Зробили передпосівну куль-
тивацію – на 3-4 см, внесли 2 ц/га карбаміду. Посів буряку 
розпочали 18 березня, здійснили його за 17 днів – 7300 

га. Мета була – посіяти все за 10 днів, але вкластись не 
вдалося, оскільки були дощі, в поле зайти було не можна. 
А колись починали сіяти тільки в квітні, зараз вже інші часи, 
треба працювати швидше. Сіємо від 1,2 до 1,4 посівної 
одиниці на 1 га, в залежності від насіння та поля. Насін-
ня буряку у нас з перевіреним інсектицидним захистом, 
тому що шкідників багато: дротяник, довгоносик та інші. 
Додатково інсектицид не вносимо. Ґрунтових гербіцидів не 
застосовуємо, а використовуємо гербіциди з частковою 
ґрунтовою дією. Загалом вносимо препарати бетанальної 
групи 3-4 рази (коли бралося інтерв'ю як раз відбувалася 
перша обробка проти бур’янів цукрового буряку, вже об-
робили 1600 га). До кінця квітня мають вже бути зроблені 
дві обробки, перерва між ними – 7-10 днів, якщо погода не 
буде вносити корекцій, бо всього не передбачиш. Хороші 
сходи вже є на сьогоднішній день. Погодні умови поки що 
сприятливі: хороші температури та й дощі проходять.

Тож, буряк у нас є не просто головною, але й най-
більш затратною культурою – 30 тис. грн. на гектар. 
Але ми знаходимось у виробничій системі цукрового 
заводу і мусимо його сіяти не залежно від цін на цукор. 
ТОВ «Україна 2001» має свій великий унікальний агро-
номічний досвід, професійний колектив. Все це при-
ходить з часом, якщо невпинно працювати. Мені, на-
приклад, тема буряку вже відома здавна. Я за освітою 
інженер механізації сільського господарства. 9 років 
відпрацював на цукровому заводі, старшим механіком 
в цеху за переробкою сировини – тут, в Теофіполі. Тож, 
мені відомі всі стадії переробки, і тепер в діяльності 
безпосередньо вирощування буряку передбачаю бага-
то певних нюансів. Для нас, як для виробника сирови-
ни, конче важливою є не тільки висока врожайність та 
якість буряків, а й вміст цукру. До речі, в минулому році 
цей показник був досить високий – 18%. 

- В цьому важливу роль відіграють якісні гібриди, 
які Ви використовуєте. А як ще Ви впливаєте на 
вміст цукру в процесі вирощування?

- Все дуже просто. Якщо рослину добре «годувати», 
все вчасно робити, виключити з її життя стреси – на-
скільки це можливо - то вона максимально буде набува-
ти цукристості, максимально буде розкриватися потенці-
ал гібриду. Наприклад, значну роль грає внесення бору 
та марганцю в період вегетації рослин. Дуже важливим 
є внесення бору та марганцю в період вегетації рослин. 
Треба мати здорову листкову поверхню, яка асимілює 
цукор аж до збирання, тобто потрібно постійно контро-
лювати хвороби листя. І зазначу, що в принципі будь-
який гібрид SESVANDERHAVE дозволяє без надзвичай-
них зусиль досягати високої цукристості буряку.

Продовження читайте наступному номері журналу.
Тетяна Бєлінська

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

www.sesvanderhave.com

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

+ 38 (04438) 2-01-55, факс: + 38 (04438) 2-01-55
ukraine2001.teof@meta.ua
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ФУЛЬВІТАЛ ПЛЮС – 
КУРС НА ДОДАТКОВІ ПРИБУТКИ

Застосування препарату 
Фульвітал Плюс (дефіцит-ко-
ректор елементів живлення) на 
озимих зернових у фазу вихід 
у трубку допомагає покращити 
живлення рослин та посилити 
дію фунгіцидів. 

Кожен із 12 етапів органоге-
незу, які проходять озимі зерно-
ві від сівби до повної стиглості 
є важливою і невід’ємною скла-
довою формування високого 
та якісного врожаю. Тому, спо-
стерігаючи за фенологічними 
фазами росту, їх інтенсивністю, 
можна за допомогою техно-
логічних прийомів регулювати 
елементи продуктивності рос-
лин у запрограмованому на-
прямку.

За дослідженнями вченого 
Ф.М. Купермана на 3 етапі ор-
ганогенезу в фазу кущення за-
кладаються членики стрижня 
колоса, що формує кількісну 
величину врожаю. 

Проте основною відповідаль-
ною фазою формування саме 
якісних показників урожаю ози-
мих зернових вважається 4, 5, 
6, 7 етапи органогенезу від на-
стання фази вихід у трубку до 
колосіння: 

4 етап органогенезу – початок 
виходу в трубку (випрямлення 
пагонів) відбувається форму-
вання колоскових горбочків, 
тобто кількість колосків у суц-
вітті.

5 етап органогенезу – стеблу-
вання (фаза розрослого пер-
шого міжвузля) відбувається 
формування квіткових горбоч-
ків (археспорогенез), кількість 
квіток у колосках.

6 етап органогенезу – середи-
на фази стеблування, в яку від-
бувається формування пиляків 
і маточки (мікро- і макроспоро-
генез).

7 етап органогенезу – набу-
хання місця кріплення прапо-

рцевого листка. Закінчується 
формування жіночих і чоловічих 
гамет, відбувається інтенсивний 
ріст усіх частин суцвіття (гамето-
генез).

У період фази вихід у трубку 
до колосіння витрачається най-
більше енергії, адже інтенсивно 
розвиваються генеративні ор-
гани. Амінокислоти виступають 
«цеглинками» для побудови 
нових білків з яких утворюють-
ся нові клітини. Тому саме в 
цей період посилюється інтен-
сивність обміну речовин, син-
тез амінокислот, фітогормонів, 
ферментів, вітамінів. 

Дефіцит елементів живлен-
ня блокує синтез амінокислот, 
процеси поділу клітин генера-
тивних органів, що позначаєть-
ся у майбутньому на якісних по-
казниках урожаю.

Погодні умови (засуха, різ-
кі коливання денних і нічних 
температур), ґрунтові факто-
ри, післядія гербіцидів, пошко-
дження шкідниками, хвороба-
ми є негативними стресови-
ми факторами, які знижують 
імунітет, і, відповідно, дають 
недобір планового врожаю по 
кількісних і якісних показни-
ках.

Порушення обміну речовин 
зменшує синтез ензимів і ві-
тамінів, що послаблює імуні-
тет, збільшує ризик появи та 
розвитку хвороб. Спора гри-
ба, потрапивши на листок або 
стебло рослини із зниженим 
імунітетом, починає інтенсивно 
проростати через гіфи, які гли-
боко проникають у епітеліальні 
тканини, утворюючи некротичні 

Фаза: вихід у трубку

від 75 грн/га

- Поява та розвиток 
хвороб

- Незбалансоване 
живлення

- Підвищує ефектив-
ність дії фунгіцидів

- Стимулює обмінні 
процеси

- Підвищує стійкість 
до хвороб

- Підвищує проник-
ність клітинних 
мембран

- Покращує фертиль-
ність пилку

- Покращує засвоєння 
елементів живлення 
з ґрунту та внесених 
добрив

Козаренко Дмитро Олек- 
сандрович, заступник директора 
з маркетингу і розвитку продукту 
ТОВ ”Агротехносоюз”

Аврамчук Богдан 
Іванович, агроном-дослідник 
ТОВ ”Агротехносоюз”

Проблеми: Вирішення:

Контроль Фульвітал плюс з.п., 0,1 кг/га
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плями. Зменшується асимі-
ляційна площа листкової по-
верхні, що знижує фотосин-
тетичну активність і синтез 
цукрів – основний енергетич-
ний запас. Тому для швидкого 
відновлення втраченої лист-
кової маси саме у фазі вихід 
у трубку проводять бакові 
обприскування фунгіцидом і 
Фульвіталом Плюс. 

Фульвітал Плюс з.п., в.с.– 
високоефективний препа-
рат виробництва компанії 
HUMINTECH (Німеччина), що 
містить солі фульвових кис-
лот, мікроелементи та орга-
нічно зв’язану сірку природ-
ного походження.

Склад: фульвові кислоти – 
750 г/кг, мікроелементи (Fe, 
Zn, Mn, Cu, Mg, S) – 230 г/кг. 

Механізм дії
Сумісне застосування у 

бакових сумішах препарату 
Фульвітал Плюс з.п., в.с. у 
нормі (100-150 г/га) або (0,3-
0,45 л/га) із фунгіцидами 
покращує проникність фун-
гіциду та подовжує період 
дії. Отже, ефективність дії 
фунгіциду помітно підвищу-
ється. Потрапляючи у росли-
ну через листя після обпри-
скування, фульвові кислоти 
активізують ферментативну 
активність клітин, стимулю-
ють утворення фітогормо-
нів, органічних кислот та 
амінокислот. Результатом 
є швидке транспортування 

фунгіциду по рослині. В міс-
цях пошкоджень хворобами 
або шкідниками нейтралізує 
токсини, що сприяє систем-
ному відновленню втраченої 
листкової маси. Підвищуєть-
ся фотосинтетична актив-
ність листя, інтенсифікація 
обміну речовин, стимуляція 
росту вегетативної маси і ко-
реневої системи.

Дефіцит елементів 
живлення

Ріст та розвиток рослин 
залежить від елементів жив-
лення, які знаходяться у міні-
мумі (закон Лібіха). Їх дефіцит 
блокує або зменшує інтенсив-
ність фізіологічних процесів, у 
результаті знижуються якісні 
та кількісні показники вро-
жайності. 

Вплив фульвових 
кислот на мінеральне 
живлення рослин

Обприскування препара-
том Фульвітал Плюс з.п., 
в.с. по вегетації стимулює 
обмінні процеси, тому різко 
зростає потреба рослини у 
додатковому мінеральному 
живленні. Посилюється ріст 
кореневих волосків і відпо-
відно кількість кореневих 
виділень, у тому числі й ли-
монної кислоти, яка хелатує 
макро- та мікроелементи у 
прикореневій зоні. Лимонна 
кислота реагує із важкодо-
ступними сполуками заліза, 
магнію, кальцію, міді, цинку 
та інших мікроелементів, 
утворюючи хелати, які від-
мінно поглинаються росли-
ною, що збільшує коефіцієнт 
засвоєння внесених добрив, 
макро- і мікроелементів з 
ґрунту. Покращується син-
тез цукрів, амінокислот, гор-
монів. Підвищується ефек-
тивність використання води, 
таким чином покращується 
продуктивність рослин.

Застосування німецького 
препарату Фульвітал Плюс 
з.п., в.с. з додатковими ви-
тратами від 75 грн/га суттєво 
підвищує урожайність пшени-
ці та збільшує Ваші прибутки 
завдяки кращому живленню 
рослин, посиленню ефектив-
ності фунгіцидів та зменшен-
ню редукції насіннєвих зачат-
ків, збільшенню маси 1000 
насінин.
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ШКІДНИКИ ПІД КОНТРОЛЕМ
В. В. Дубровін, канд. с/г наук, менеджер з підтримки і розвитку інсектицидів і гербіцидів на зернових культурах ТОВ «Сингента»

За даними численних досліджень, на посівах зерно-
вих колосових культур шкодять біля 360 видів комах, 
кліщів, гризунів, нематод та інших організмів із царства 
тварин. Найбільшої шкоди завдають близько 50 ви-
дів, серед яких хлібні клопи, трипси, попелиці, туруни, 
злакові мухи, хлібні жуки і велика кількість багатоїдних 
шкідників.

Середньорічні втрати врожаю від шкідників на полях 
Україні становлять, за різними оцінками, в середньому 
5 %, тобто близько 2,5 млн тонн або 200–500 кг/га і 
більше. Це прямі втрати від життєдіяльності шкідників та 
непрямі від вірусних і грибкових хвороб, що їх перено-
сять шкідники.

Таблиця 1. Орієнтовні втрати врожайності зерна від основних видів шкідників (узагальнені і доповнені дані, 
М. П. Секун, Н. М. Шахова, В. Т. Альохін)

Вид шкідника
Кількість шкідників для 

розрахунку
Орієнтовні втрати 
врожайності зерна

Коментар

Клоп-черепашка імаго
1 шт./м2 у фазі виходу в 

трубку
50 кг/га 1–2 % Додаткове істотне погіршення якості зерна

Трипс пшеничний імаго і личинки 15–20 шт./колос 180–250 кг/га 3–5 % Зменшення маси 1000 зернин і якості

Злакові попелиці колонії
15–20 шт./стебло 140–180 кг/га 2–3 % Додаткові втрати урожайності від ВЖКЯ сягають 

25–40 %100 шт./стебло 380 кг/га 4–6 %

Хлібний турун

10–15 шт./м2 личинок
2-го віку

600–700 кг/га 12–14 % Зрідження посівів на 26–39 %

30–35 шт./м2 личинок
2-го віку

2300–3000 
кг/га

46–59 % Зрідження посівів на 58–73 %

70–80 личинок/м2 100 % 100 % Повна загибель посівів

1 жук/м2 у фазі наливу 
зерен

50–60 кг/га 1–2 %
Крім виїдання зерен на колосі, велику частину жуки 
вибивають

Злакові мухи (шведська, 
пшенична, мероміза, опоміза)

40–50 шт./100 помахів 
сачком (4–5 шт./водну 

пастку)
50–70 кг/га 2–3 %

Водні пастки — стаканчики з водою, які 
розставляють на відстані 50, 100, 250 м від краю 
поля

Хлібні жуки (жук-кузька, жук-
хрестоносець, жук-красун)

1 жук/м2 200–300 кг/га 4–6 %
Крім виїдання зерен на колосі, велику частину жуки 
вибивають. Личинки хлібних жуків зменшують 
густоту рослин у період сходів

Часто-густо найсуттєвіша причина втрат врожаю 
— необґрунтована система захисту. Це порушення 
сівозміни і обробітку ґрунту, неоптимальні терміни сівби, 
нехтування інсектицидними протруйниками, неефективні 
заходи й препарати, запізнення з часом обробки. За 
даними опитувань спеціалістів господарств, лише на 
48–52 % площ зернових культур застосовуються інсек-
тициди. Зазвичай нехтують інсектицидним захистом на 
таких культурах, як ячмінь, овес, жито. Крім того, 43 % 
площ зернових культур обробляють у період від фази 
середини колосіння до фази молочної стиглості зерна, 
коли основні види шкідників уже завдали чималої шко-
ди. Лише 20 % площ обробляється в період від початку 
виходу в трубку до фази прапорцевого листка, саме 
коли це потрібно, — в період масового заселення посівів 
шкідниками.

Сучасний інтегрований захист рослин передбачає 
управління популяціями шкідливих організмів у межах 
конкретних агробіоценозів за допомогою застосування 
оптимальної для конкретних умов системи заходів з 
метою оптимізації фітосанітарного стану посівів.

Користуючись показниками економічного порогу шко-
дочинності, слід враховувати, що вони мають орієнтовне 
середнє значення. Тому, ухвалюючи рішення про доціль-
ність захисних заходів, треба враховувати конкретний 
стан розвитку рослин, погодні умови, щільність окремого 
шкідника на кожному конкретному полі тощо, — це 
головні складники фітосанітарного моніторингу.

Чого очікувати навесні 2016 року і які чинники 
впливають на шкодочинність шкідників? Нам відомі 
такі факти.
1. Зима 2015–2016 років — чергова тепла зима за 

останні десятиріччя. Мінімальні температури пові-
тря в різних регіонах України коливалися в межах 
–16...26 °С, проте це тривало недовго — лише кілька 
днів.

2. Протягом періоду з низькими температурами повітря 
ґрунт було вкрито шаром снігу.

3. Завдяки аномально теплій погоді в лютому і березні 
відбулося раннє відновлення весняної вегетації (ВВВ) 
й очікується раніша поява шкідників.
Такі умови сприяли нормальній зимівлі рослин і 

водночас шкідників. Наприклад, у південних областях під 
час обстеження посівів у третій декаді лютого личинки 
пшеничного трипса вже траплялися на полях на глибині 
лише 3 см (рис. 1).

 

Рис 1. Перезимувала личинка трипса пшеничного на 
глибині 1–2 см (29.03.2016)

В останні роки на посівах ячменю поширився ячмін-
ний мінер. За нашими спостереженнями, найчастіше цей 
шкідник заселяє найбільший листок ячменю — під-
прапорцевий (рис. 3). Це призводить до істотних утрат 
урожаю, адже саме цей листок має найбільше значення 
для урожаю зерна.
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Рис. 3. Ячмінний мінер найчастіше заселяє найваж-
ливіший підпрапорцевий листок

Сучасна технологія вирощування зернових культур 
базується на обґрунтованій системі захисту проти шкід-
ливих організмів. Проти шкідників ефективні всі разом 
технологічні заходи: правильна сівозміна, підготовка 
насіння, якісний обробіток ґрунту, обґрунтоване застосу-
вання інсектицидів.

А тепер задачка для спеціалістів.

Фаза виходу в трубку — посіви заселяють сами-
ці-розселительниці великої злакової попелиці

Колонія великої злакової попелиці на колосі — фаза 
молочно-воскової стиглості зерна

Фаза прапорцевий листок. Перезимувалі імаго кло-
па-черепашки заселяють посіви

Фаза молочно-воскової стиглості зерна. Личинки й 
імаго клопа живляться на колосі

Питання: коли доцільно застосувати інсектицид? 
Відповідь очевидна!

Єдина правильна стратегія боротьби зі шкідниками 
— не чекати наростання чисельності шкідників до рівня 
економічного порогу, а контролювати їх з початку засе-
лення посівів, діяти на випередження.

Велике значення має також вибір інсектициду. Які 
вимоги до інсектициду?

• Висока ефективність в перші години після внесення
• Ефективність і в спеку, і в холод
• Знищувати шкідників, які ховаються
• Тривала системна ефективність
• Безпечний у бакових сумішах
Усім цим вимогам повністю відповідає сучасний на-

дійний інсектицид Енжіо® від компанії «Сингента».

Системно-контактний інсектицид Енжіо® містить дві 
ефективні діючі речовини — неонікотиноїд тіаметоксам 
і піретроїд лямбда-цигалотрин. Обидва компоненти 
з різних напрямків діють на нервову систему комах. 
Тіаметоксам відрізняється від інших неонікотиноїдів 
тим, що має найбільшу розчинність у воді — 4,1 мг/л. 
Така властивість тіаметоксаму зумовлює його виняткову 
системність. Тобто речовина проникає в клітинний сік, 
стає частиною рослини, рухається від клітини до клітини.

Серед інших важливих переваг Енжіо®:
• Поєднання потужного нокдаун-ефекту з тривалим 

періодом захисту рослини зсередини
• Ефективний проти широкого спектра шкідників, 
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зокрема проти хлібного туруна і прихованоживучих, 
незалежно від погодних умов

• Зручний і безпечний у бакових сумішах
• Дві діючі речовини з різними механізмами дії уне-

можливлюють появу резистентності
Зеон-технологія капсуляції інсектицидів Енжіо і 

Карате Зеон — це:

• стійкість до ультрафіолетових промені
• стійкість до змивання
• стійкість до швидкого висихання
• триваліша і вища ефективність
Тривалий, надійний і ефективний захист Енжіо® 

проти шкідників зернових культур

Рис. 2. Тактика захисту зернових культур проти шкідників

Тактика захисту озимої пшениці проти шкідників (рис. 
2):

• Перше внесення інсектициду слід планувати на 
фазу початку виходу в трубку — до появи 2-го міжвузля, 
разом із першим внесенням фунгіциду. Найкращий ви-
бір — системно-контактний інсектицид Енжіо 0,18 л/га з 
тривалою системною дією, потрібною протягом періоду 
виходу перезимувалих шкідників.

• Друге внесення інсектициду слід планувати на 
фазу прапорцевого листка, теж разом із другим внесен-
ням фунгіциду. Це додатковий контроль шкідників, які 
продовжують заселяти посіви. Для 2-го внесення можна 
вибрати Енжіо 0,18 л/га або Карате Зеон 0,15–0,2 л/га 
залежно від рівня технології і поширення шкідників.

• Здебільшого двох внесень інсектицидів буде досить 
для контролю більшості шкідників: клопів, трипсів, попе-
лиць, цикадок, злакових мух, п’явиць, блішок та ін.

• Третє внесення інсектициду необов’язкове і за-
лежить від того, чи з’являться хлібний пильщик і хлібні 
жуки. Тому залежно від умов можна планувати крайові 
або суцільні обробки при появі цих шкідників препара-
том Карате Зеон 0,15–0,2 л/га.

Відмінність захисту ячменю полягає в тому, що 
друге внесення інсектициду варто планувати на фазу 
підпрапорцевого листка, який робить найбільший вне-
сок в урожай зерна. І саме на підпрапорцевий листок 
слід вносити фунгіцид для захисту проти грибкових 
хвороб.

Наші рекомендації з захисту проти шкідників ґрунто-
вані на польових дослідах і перевірені в господарствах 
різних регіонів України. Опитування фахівців показало, 
що всі дуже задоволені роботою Енжіо®, а 18 % опита-
них сказали навіть, що ефективність Енжіо переверши-
ла їхні сподівання.

Робота в полі — це творчість, заснована на знаннях 
і агрономічній інтуїції. Наші знання вдосконалюються, а 
інтуїція не підводить. Тому Україна з року в рік росте як 
держава з надзвичайно високим експортним потенціа-
лом, і виросте ще більше!

Голиняк Валерій (керівник регіонального підрозділу 
Захід) тел: 067-555-27-31
Дацків Іван (менеджер по роботі з ключовими 
клієнтами Захід) тел: 067-555-24-05
Романюк Василь (менеджер Чернівецька, 
Тернопільська обл.) тел: 067-555-27-38
Хавро Василь (менеджер Тернопільська обл.) 
тел: 067-555-27-39
Клімов Ігор (менеджер Хмельницька обл.) 
тел: 067-555-27-35
Шмига Руслан (менеджер Хмельницька об.) 
тел: 067-555-27-40
Лепський Сергій (менеджер Рівненська, Волинська 
обл.) тел: 067-555-27-36
Гадзало Андрій (менеджер Львівська обл.) 
тел: 067-555-27-30
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СТВОРИЛА СВІТОВУ КОЛЕКЦІЮ ГЕНОФОНДУ ГРЕЧКИ В УКРАЇНІ

Академік Олена Семенівна Алек-
сеєва – видатний вчений, відомий 
не лише в Україні, а й далеко за її 
межами, в ближньому і дальньому 
зарубіжжі. Вона понад 50 років пра-
цювала в аграрній науці, з них 30 
років в галузі аграрної освіти.

Цього року їй би було 90, проте 
ось уже 10 років, як знаного нау-
ковця не стало. 25-26 квітня у м. 
Кам’янець-Подільському відбудеть-
ся  міжнародна науково-практична 
конференція «Селекція, насінництво, 
технології вирощування крупяних та 
інших сільськогосподарських куль-
тур: досягнення і перспективи», при-
свячена 90-річчю від дня народження 
видатного селекціонера Олени Се-
менівни Алексеєвої.

Народилась майбутній академік 25 
квітня 1926 року м. Шварця Широків-
ського району Дніпропетровської об-
ласті. У 1950 р. закінчила Київський 
сільськогосподарський інститут.

Роботу з селекції круп’яних куль-
тур та свою наукову діяльність О. 
С. Алєксєєва розпочала на Терно-
пільській селекційно-дослідній станції 
(тепер Тернопільська державна сіль-
ськогосподарська дослідна станція 
ІКСГП) в якості молодшого наукового 
співробітника відділу селекції.

Тут дослідно-селекційна робота з 
гречкою була розпочата в 1948 році. 
На той час площа посіву цієї культури 
в Тернопільській області складала по-
над 36 тис. га (60% площі всіх круп’я-
них культур). Незважаючи на високу 
питому вагу цієї культури в структурі 
посівних площ, сортових посівів май-
же не було. Висівалось все, що було в 
конкретному господарстві.

У 1948-51 рр. працівниками відділу 
селекції тодішньої Тернопільської 
селекційно-дослідної станції була 
розгорнута масштабна робота зі 
збору місцевих сортозразків гречки, 
зернових та кормових культур їх все-
бічній оцінці та вивченню.

В рамках цієї кампанії було віді-
брано 28 місцевих сортів гречки і усіх 
агрокліматичних зонах області, які, в 
основному, були представлені сумі-
шшю популяцій з не вирівняним сте-
блостоєм. Покращення місцевих сор-
тів-популяцій проводилась методом 

масового добору за крупністю насін-
ня та продуктивності рослин. Після 
селекційної проробки та комплексної 
оцінки  в 1950 році був районований 
сорт «Мишковецька місцева».

В цей же період була розпочата 
робота зі створення вихідного мате-
ріалу методом гібридизації.

Роботі молодого вченого 
О. С. Алєксєєвої був притаманний 
творчий підхід, вдумливість та на-
полегливість у вирішенні наукових 
завдань. Місцеві сорти гречки вивча-
лись протягом 1949-55 рр. Крім оцін-
ки продуктивності, маси 1000 зерен, 
натури зерна, опис місцевих сортів 
проводився ще за 18 морфо-біо-
логічними ознаками. Паралельно 
із вивченням перспективних сортів 
в конкурсному сортовипробуванні, 
розроблялись елементи агротехніки 
вирощування культури для даного 
регіону. 

З ім’ям О. С. Алексеєвої нероз-
ривно пов’язана історія створення та 
минуле наукової школи «Fagopyrum» 
– школи вчених із селекції, насінни-
цтва, та технології вирощування цін-
ної круп’яної культури – гречки. 

Після захисту в 1956 р. канди-
датської дисертації О. С. Алексеєва 
працює старшим науковим співробіт-
ником відділу селекції і насінництва 
науково-дослідного інституту зем-
леробства і тваринництва західних 
районів України (м. Львів, Оброши-
но). В цей час нею започатковується 
робота щодо пошуківнових методів 
створення вихідного матеріалу для 
селекції гречки, удосконалюється 
методика добору за типом розвитку 
кореневої системи культури. Науко-
вець також бере участь у вирішенні 
інших питань теорії та практики сіль-
ськогосподарського виробництва, 
багато уваги приділяє впровадженню 
наукових розробок у виробництво. 

Упродовж 1961-1971 рр. 
О. С. Алексеєва очолює Львівський 
університет сільськогосподарських 
знань. У 1964 році був районований 
перший сорт гречки «Радехівська 
поліпшена», автором якого є вчена. 

1971 року відбувається захист 
докторської дисертації та початок 
трудової діяльності Олени Семенівни 
в Кам’янець-Подільському сільсько-
господарському інституті. Актуаль-
ність досліджень сприяє створенню 
науково-дослідної лабораторії по 
гречці,  яка у 1979 р. реорганізова-
на в проблемну науково-дослідну 
лабораторію гречки, а в 1997 р. – у 
науково-дослідний інститут круп’яних 
культур. 

Подальша наукова реалізація вче-
ної та її становлення відбувається 
водночас з формуванням наукової 
школи «Fagopyrum». Під керівниц-
твом Олени Семенівни проводяться 
широкі дослідження зі всебічного 
вивчення вихідного селекційного ма-
теріалу. Поряд з цим розробляється 
методика первинного насінництва 
гречки з урахуванням особливостей 
сортотипу, вивчаються питання техно-
логії вирощування гречки у весняних і 
літніх посівах та в умовах поливу.

Під керівництвом та при безпосе-
редній участі О. С. Алексеевої, нау-
ковцями лабораторії гречки, а також 
у співдружності з іншими науково-до-
слідними установами виведено і 
передано на державне сортовипро-
бування 34 сорти гречки, половина 
з яких районовані в різних регіонах 
України, країн СНД та Чехії. Для цих 
сортів розроблена «Подільська гнуч-
ка технологія вирощування».

Академік О. С. Алексеєва опубліку-
вала понад 350 наукових праць, в тому 
числі монографії, учбові та методичні 
посібники, брошури, плакати, листівки 
тощо. Видала 9 збірників наукових 
праць, підготувала 27 кандидатів наук 
та чотирьох докторів наук.

Олена Семенівна Алексеєва за-
снувала Тернопільську науково-ви-
робничої систему «Гречка», яка 
охоплювала гречкосіючі господар-
ства України та Російської Федера-
ції. Вела активну роботу в межах 
міжнародного співробітництва по 
культурі гречки. Під керівництвом 
О. С.Алексеєвої виконані і опубліко-
вані в наукових працях теоретичні і 
методичні розробки в селекції греч-
ки, запропоновані нові методи для 
створення вихідного матеріалу. Авто-
ром удосконалена методика добору 
за типом розвитку кореневої систе-
ми гречки, завдяки чому виведено 
сорт гречки «Вікторія подільська»; 
вперше розроблено і використано в 
селекції гречки метод експеримен-
тального мутагенезу; встановлена 
специфічність дії різних мутагенних 
факторів на мутаційний процес у 
гречки, а також особливості стабілі-
зації мутантів старших поколінь та 
тривалого гамма-опромінення насін-
ня (до 35 поколінь).

Під впливом різних мутагенів 
одержано широкий спектр мінливо-
сті і сформовано унікальну колекцію 
мутантів гречки. Створюється сві-
това колекція генофонду гречки в 
Україні.

За великі заслуги перед державою 
академік О. С. Алексеєва нагоро-
джена орденом Трудового Червоного 
Прапора та медалями. Вона неодно-
разово була учасником всесоюзних 
та республіканських виставок та 
відмічалась золотими і срібними ме-
далями.

За плідну педагогічну, наукову та 
громадську роботи О. С. Алексеева 
нагороджена дипломом лауреата 
нагороди Ярослава Мудрого та ме-
даллю імені М. В. Ломоносова.

Доктор сільськогосподарських наук 
О. С. Алексеєва стала заслуженим 
діячем науки і техніки України, акаде-
міком міжнародної академії аграрної 
освіти Російської Федерації, міжна-
родної академії інформатизації, між-
народної академії екології та безпеки 
життєдіяльності і академії екологічних 
наук Республіки Молдова та академії 
наук вищої школи України.

Померла Олена Семенівна Алек-
сеєва 16 вересня 2006 р.

Підготувала Леся Заморська
uk.wikipedia.org

http://grechka.at.ua/
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К. І. Яцух, канд. біол. наук, провідний науковий співробітник
І. С. Тимчук, молодший науковий співробітник
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Пшениця – важливе джерело енергії для людини і тварин. В Україні вона є основною продо-
вольчою культурою. Втрати врожаю озимої пшениці в нашій зоні становлять: від комплексу 
кореневих гнилей та сажкових хвороб – 10,2–16,0% (4,7–7,1 ц/га); хвороб листя та колосу – 14,4–
20,8% (7,8–9,8 ц/га). Освоєння інтенсивних технологій, яке призвело до порушення екологічної 
рівноваги в агроценозах, спричинило виникнення вогнищ та наростання поширення тих хвороб 
пшениці, які раніше не мали особливого значення. Це хвороби кореневої системи, прикореневої 
частини стебла, фузаріоз колоса та септоріоз, збудники яких у своєму циклі мають некротрофну 
фазу. Виникнення цих хвороб спричинене накопиченням інфекції внаслідок порушення сівозмін 
на фоні зниження супресивності ґрунту через збіднення ґрунтової мікробіоти.

Одним з найважливіших етапів у формуванні оптималь-
ного фітосанітарного стану посівів, який в значній мірі ви-
значає динаміку подальшого розвитку хвороб, є протрую-
вання насіння – один з основних прийомів в інтегрованому 
захисті зернових культур. Дуже важливим є те, що і хімічне 
навантаження на довкілля і вартість обробки одного гекта-
ра при застосуванні протруйників є найнижчими [2, 3].

Протруювання насіння дає змогу знезаразити його від 
збудників хвороб, які знаходяться як на поверхні, так і все-
редині зерна і частково від інфекції в ґрунті та рослинних 
рештках. Цей захід дає змогу захистити рослини протягом 
всієї вегетації. 

Цілком зрозуміло, що нехтувати протруєнням насіння не 
можна, оскільки це призводить до значних втрат врожаю. 
Навіть просте порівняння вартості збереженої продукції з 
затратами на протруєння свідчить, що цей прийом еконо-
мічно вигідний та високоефективний.

При використанні сучасних протравників протруюван-

ня насіння відповідає основному принципу інтегрованої 
системи захисту рослин – безпечний для навколишнього 
середовища і дає максимальний ефект. У національному 
“Переліку пестицидів і агрохімікатів...” для протруювання 
зерна рекомендовано більше 20 препаратів, і подеколи 
господарникам з-поміж розмаїття протруйників важко ви-
брати найефективніший препарат.

Проведено ряд досліджень з  протруйниками в різних 
зонах України.

Наші дослідження були спрямовані на вивчення техніч-
ної ефективності найпопулярніших протруйників насіння 
проти хвороб на озимій пшениці, зокрема проти кореневих 
гнилей.

Дослідження проводили на полі лабораторії захисту рос-
лин Інституту сільського господарства Карпатського регіо-
ну НААН згідно із загальноприйнятою методикою.

Сорт озимої пшениці Сорт Подолянка, ґрунт – темно-сі-
рий опідзолений, вміст гумусу 2,8-3,5%, рН – 5,6-5,8.

ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХІД 
ПРОТИ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
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Дослід польовий виробничий, площа кожного варіанту - 
0,5 га.

Схема закладки досліду
1. Контроль  – не оброблене насіння.
2. Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. – 3,0 л/т.
3. Ранкона 15МЕ, м.е. – 1,0 л/т.
4. Кінто Дуо, к.с. – 2,5 л/т.
5. Розхід робочої рідини –  10 л/т. Заходи по догляду за 

посівами – загальноприйняті для даної зони. 
На розвиток кореневих гнилей суттєвий вплив мали 

показники температурного режиму та кількість опадів. За 
роки досліджень погодні умови були нерівнозначні, однак, 
разом з цим, – сприятливими для розвитку патогенів.

Початок сходів пшениці озимої за роки досліджень 
найшвидше відзначено на варіанті, де насіння було обро-
блене Вітаваксом 200 ФФ, в.с.к. (3,0 л/т). Сходи дружні, рів-
номірні. На контролі (без протруювання насіння) розвиток 
кореневих гнилей становив від 12 до 20% у фазі кущіння 
та від 55 до 68% - перед збиранням врожаю (табл. 1). Вико-
ристання протруйників значно зменшило пошкодження 
рослин озимої пшениці кореневими гнилями. Найнижчий 
розвиток кореневих гнилей на пшениці озимій в 2011-2015 
рр. відзначено на  варіанті, де насіння обробляли Вітавак-
сом 200 ФФ, в.с.к. (3,0 л/т), і він становив: у фазі кущіння 
– рослини не уражені, перед збиранням врожаю – від 7 до 
13,0% (табл. 1). Технічна ефективність препарату Вітавакс 

200 ФФ проти збудників кореневих гнилей у фазі кущіння 
становив 100%, перед збиранням урожаю – від 80,0 до 
88,0%. Розвиток даного захворювання на пшениці озимій в 
інших варіантах дорівнював: у фазі кущіння – 0–6%, перед 
збиранням врожаю – 9–29%. Технічна ефективність решти 
протруйників проти кореневих гнилей у фазі кущіння ста-
новила: Ранкони 15 МЕ,  м.е. – від 90,9 до 96,0%, Кінто Дуо 
(2,5 л/т) – від  72,7 до 88,0%., перед збиранням врожаю від-
повідно  75,4-80,3%;  55,4-67,3% (табл. 1, рис.1, 2). 

Всі препарати, що брали участь в досліді, забезпечили 
100-відсоткову ефективність проти твердої сажки озимої 
пшениці.

Збережений врожай озимої пшениці від використання 
протруйників відносно контролю становив:

- при використанні протруйника Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. 
(3,0 л/т) - від 0,67 до 0,88 т/га;

- при використанні протруйника Ранкона 15МЕ, м.е. (1,0 
л/т) - від 0,55 до 0,77 т/га;

- при використанні протруйника Кінто Дуо, к.с. (2,5 л/т) - 
від 0,45 до 0,65 т/га (табл. 2).

Таким чином, на основі проведених досліджень можемо 
зробити висновок: протруйник Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. за 
норми витрати 3,0 л/т був найефективнішим проти хвороб 
озимої пшениці, насамперед кореневих гнилей, і його 
слід використовувати для передпосівної обробки насіння 
колосових культур.

Таблиця 1. Вплив протруйників на ураження рослин озимої пшениці кореневими гнилями,% (2011-2015 рр.)

Варіант досліду 
(препарат, 
норма витрати)

2011 2012 2013 2014 2015 Середнє

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

фаза 
кущіння

перед 
зби-
ранням

Контроль 20 55 22 67 15 56 16 68 12 65 17 62,2

Вітавакс 200 ФФ,
в.с.к. - 3,0 л/т

0 7 0 8 0 7 0 10 0 13 0 9

Ранкона 15МЕ, 
м.е.– 1,0 л/т

1 12 2 14 1 11 1 14 1 16 1 13,4

Кінто Дуо,
к.с.- 2,5 л/т

4 18 6 28 3 22 3 24 3 29 3,8 24,2

Таблиця 2. Господарська ефективність протруйників на  озимій пшениці (2011-2015 рр.)

Варіант досліду 
(препарат, нор-
ма витрати)

2011 2012 2013 2014 2015 Маса 
1000 
насі-
нин, г

урожай-
ність, т/га

збере-
жений 
врожай, 
т/га

урожай-
ність, т/га

збере-
жений 
врожай, 
т/га

урожай-
ність, т/га

збере-
жений 
врожай, 
т/га

урожай-
ність, т/га

збере-
жений 
врожай, 
т/га

урожай-
ність, т/га

збере-
жений 
врожай, 
т/га

Контроль 3,41 - 3,62 - 3,22 - 3,87 - 3,48 -

Вітавакс 200 ФФ,
в.с.к. - 3,0 л/т

4,22 0,81 4,5 0,88 4,03 0,81 4,72 0,85 4,15 0,67 50,14

Ранкона 15МЕ, 
м.е.– 1,0 л/т

4,14 0,73 4,37 0,75 3,89 0,67 4,64 0,77 4,03 0,55 48,72

Кінто Дуо, 
к.с. - 2,5 л/т

3,89 0,48 4,12 0,5 3,73 0,51 4,52 0,65 3,93 0,45 44,92

НІР05   0,05  0,06  0,04  0,03  0,01
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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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В.О. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, 
канд. вет. наук, директор

Ю.М. НОВОЖИЦЬКА, 
канд. вет. наук, перший 
заступник директора

О.С. ГАЙДЕЙ, канд. 
вет. наук, ст. наук. 
сп.,завідувач науково-
дослідного відділу з 
визначення ГМО

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

ЧИ Є ГМО В УКРАЇНІ?
У статті наведено аналіз результатів визначення ГМО в зер-

нових за 2012 – 2015 роки. Метою роботи було проаналізувати 
результати проведених досліджень зернових в Державному 
науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ), Регіональних 
державних лабораторіях ветеринарної медицини (РДЛВМ), фі-
ліалах ДНДІЛДВСЕ та інших лабораторіях за 2012 – 2015 роки 
щодо наявності ГМО та розповсюдження ГМ-ліній на території 
України. Дослідження проводились за допомогою методу полі-
меразної ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ). 
Для проведення досліджень були використані зареєстровані 
на території Європи діагностичні набори SureFood PREP Plant, 
SureFood GMO Screen 35S+NOS+FMV, SureFood GMO Screen 
4plex BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4 EPSPS, SureFood GMO ID RR 
Soya, SureFood GMO ID RR2Y Soya, SureFood GMO ID MON810 
Corn, SureFood GMO ID MON863 Corn, SureFood GMO QUANT 
RR-Soya, SureFood GMO QUANT MON810 Corn, SureFood GMO 
QUANT 35S Corn, SureFood GMO QUANT 35S Soya, SureFood 
GMO QUANT GT73 Canola, SureFood GMO QUANT GA21 Corn, 
SureFood GMO QUANT NK603 Corn (R-Biophаrm AG, Німеччи-
на) та стандартні зразки різної відсоткової концентрації сої, 
кукурудзи, ріпаку (ERM, Бельгія), ампліфікатор Biorad CFX96. 
Для дослідження на наявність ГМО надходили наступні зразки 
зернових: кукурудза, пшениця, соняшник, соя, просо, ріпак, яч-
мінь, жито, льон. Із загальної кількості зразків, що надійшли на 
дослідження у 35 % було виявлено ГМО, у 65 % - не виявлено. 
Встановлено, що найбільш поширеними ГМ-лініями сої є GTS 
40-3-2 та MON 89788. В позитивних зразках кукурудзи було іден-
тифіковано ГМ-лінії MON810, MON863. В позитивних зразках 
ріпаку виявлено ГМ-лінію GT73. Зразки, в яких було виявлено 
ГМО надійшли з Чернігівської, Київської, Житомирської, Пол-
тавської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Херсонської, 
Запорізької областей. Результати проведених досліджень свід-
чать про появу ГМО в рослинній продукції на території України. 
Враховуючи недостатню вивченість впливу ГМО, необхідно про-
водити контроль харчових продуктів, кормів та посівного матері-
алу шляхом дослідження на наявність генетично модифікованих 
організмів для недопущення поширення на території України та 
потрапляння в харчовий ланцюг людини та тварин. Поширені в 
Україні ГМ-лінії обов’язково повинні пройти процедуру державної 
реєстрації.

Ключові слова: генетично-модифіковані організми, трансген-
ні рослини, біотехнологія, моніторинг, скринінг, ідентифікація.

Використання методів генної інженерії у сільському госпо-
дарстві, аграрній промисловості і продовольстві створили нові 
можливості для виробництва продуктів харчування та кормів 
для задоволення постійно зростаючих потреб населення у світі. 
Але думки вчених щодо переваг та ризиків генної інженерії 
різні, перш за все, через непередбачувані наслідки для людей 
та навколишнього середовища [4].

Стрімкий розвиток та поширення сучасних біотехнологічних 
методів дав поштовх ряду соціальних, економічних, правових, 
релігійних, етичних та інших проблем і протиріч. Особливо 
гостро сьогодні стоїть питання можливих ризиків і загроз для 
здоров’я людини та екосистеми Землі, пов’язаних з ГМО. Тому 
передові країни світу застосовують наукові дослідження в 
галузі біобезпеки і перспектив розвитку біотехнології, а також 
створюють правову та нормативну базу щодо вмісту ГМО в 
харчових продуктах. Відповідні нормативні документи прийняті 
та досить ефективно діють у США, Канаді, країнах ЄС та інших 
державах [2, 4, 5].

Початком масового поширення генетично модифікованих рос-
лин вважається 1996 рік. З того часу значно збільшилися посівні 
площі ГМ-рослин. У 2004 році в ЄС створено регуляторну систе-
му з питань безпеки, маркування та відстеження ГМО [1, 4].

Картахенський протокол про біобезпеку підписали 162 кра-
їни. У Євросоюзі дозволено введення в обіг лише зареєстро-
ваних ГМ-культур, відсотковий вміст яких не перевищує 0,9%. 
У багатьох країнах ЄС накладено мораторій на ГМО, і відсутні 
площі посіву ГМ-культур – зони, вільні від ГМО: Австрія, Греція, 
Швейцарія, Польща, Франція, Венесуела. У Республіці Біло-
русь зареєстровано 2 ГМ-лінії сої (GTS 40-3-2, А 2704-12) та 7 
ліній кукурудзи (MON810, Bt 11, NK-603, Т-25, GA 21, MIR604, 
MON 863), вміст яких у сировині та продуктах харчування може 
перевищувати 0,9%. Загальна площа посіву ГМ-культур у ЄС 
складає приблизно 0,06% сільгоспугідь [1, 4].

Враховуючи наявність зареєстрованих ГМ-ліній рослин на 
території країн, прикордонних з нашою країною та ризик по-
трапляння їх в Україну, виникає питання: «Яка ж ситуація щодо 
ГМО в Україні?» В Україні до 2013 року не було зареєстровано 
жодної ГМ-лінії рослин. 23.07.2013 року Державною ветери-
нарною та фітосанітарною службою України зареєстровано 
соєвий шрот MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup Ready soybean) 
як генетично модифікований організм джерела кормів та який 
внесений до реєстру генетично модифікованих організмів дже-
рел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які 
містять такі організми або отримані з їх використанням, що дає 
змогу вільного переміщення та транспортування даної ГМ-лінії 
по території України. Таким чином, ГМО потрапляє до харчових 
продуктів із сільськогосподарської сировини, що імпортується в 
Україну та з ГМ-культур, вирощених в Україні. 

Метою роботи було проаналізувати результати проведених 
досліджень зернових в Державному науково-дослідному ін-
ституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 
експертизи (ДНДІЛДВСЕ), Регіональних державних лаборато-
ріях ветеринарної медицини (РДЛВМ), філіалах ДНДІЛДВСЕ та 
інших лабораторіях за період 2012 – 2015 років щодо наявності 
ГМО та розповсюдження ГМ-ліній на території України.

Матеріали та методи.
Дослідження проводились протягом 2012 – 2015 років ме-

тодом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального 
часу (ПЛР-РЧ) на базі науково-дослідного відділу з визначення 
ГМО ДНДІЛДВСЕ, Регіональних державних лабораторій вете-
ринарної медицини (РДЛВМ), філіалів ДНДІЛДВСЕ та інших 
лабораторій. Для проведення досліджень були використані 
зареєстровані на території ЄС діагностичні набори (R-Biophаrm 
AG, Німеччина): SureFood PREP Plant, SureFood GMO Screen 
35S+NOS+FMV, SureFood GMO Screen 4plex BAR/NPTII/
PAT/CTP2:CP4 EPSPS – діагностичні набори для скринінгу, 
SureFood GMO ID RR Soya, SureFood GMO ID RR2Y Soya, 
SureFood GMO ID MON810 Corn, SureFood GMO ID MON863 
Corn – діагностичні набори для ідентифікації ГМ-ліній, SureFood 
GMO QUANT RR-Soya, SureFood GMO QUANT MON810 Corn, 
SureFood GMO QUANT 35S Corn, SureFood GMO QUANT 35S 
Soya, SureFood GMO QUANT GT73 Canola, SureFood GMO 
QUANT GA21 Corn, SureFood GMO QUANT NK603 Corn – ді-
агностичні набори для кількісного визначення ГМ-ліній сої, 
кукурудзи, ріпаку та стандартні зразки різної відсоткової кон-
центрації сої, кукурудзи, ріпаку (ERM, Бельгія), ампліфікатор 
Biorad CFX96. Для дослідження на наявність ГМО надходили 
наступні зразки зернових: кукурудза, пшениця, соняшник, соя, 
просо, ріпак, ячмінь, жито, льон (табл. 2).

Результати досліджень. 
За період 2012 – 2015 років було досліджено 14870 зразків 

культур, з яких у 1915 зразках було виявлено ГМ-лінії сої, у 
4403 зразках ГМ-лінії кукурудзи, у 1875 зразках ГМ-лінії ріпаку, 
у 6677 зразках ГМО не виявлено (табл. 1, рис. 1). 

Таблиця 1 Моніторинг рослинної сировини на наявність 
ГМО

Надійшло на 
дослідження

2012 – 2015 рр. Кількість 
позитивних проб

Кількість 
негативних проб

Всього зразків 14870 5193 6677

Рис. 1. Аналіз результатів визначення ГМО у зернових в 
Україні за 2012 - 2015 роки

Із загальної кількості зразків, що надійшли на дослідження у 
55,1 % було виявлено ГМО, у 44,9 % – не виявлено (рис.1). У 2012 
році у зразках сої було ідентифіковано ГМ-лінію GTS 40-3-2 (MON 
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40-3-2), у зразках кукурудзи – MON810, у зразках ріпаку – GT73. 
У 2013 році найбільш поширеними були ГМ-лінії сої – MON 40-3-
2, MON 89788, ГМ-лінії кукурудзи – MON810, MON863, ГМ-лінія 
ріпаку GT73. У 2014 році було ідентифіковано ГМ-лінії сої – MON 
40-3-2, MON 89788, кукурудзи – MON810, ріпаку GT73. У 2015 
році виявлено ГМ-лінії сої – MON 40-3-2, MON 89788 та ГМ-лінію 
ріпаку GT73 (табл. 2). 

Таблиця 2 Найбільш поширені на території України ГМ-лінії 
сої, кукурудзи, ріпаку

Роки ГМ-лінії сої ГМ-лінії кукурудзи ГМ-лінії ріпаку

2012 MON 40-3-2 MON 810
MON863 

GT73

2013 MON 40-3-2
MON 89788

MON810 
MON863

GT73

2014 MON 40-3-2
MON 89788

MON810 GT73

2015 MON 40-3-2
MON 89788

- GT73

Зразки, у яких виявлено ГМО були надіслані для досліджень 
з Чернігівської, Київської, Житомирської, Полтавської, Хмель-
ницької, Вінницької, Миколаївської, Херсонської, Запорізької 
областей, що свідчить про циркуляцію трансгенних рослин на 
території України (рис.3).

Які ж шляхи потрапляння ГМ-рослин в Україну? Перший 
шлях – випадковий, фермери закупляють посівний матеріал 
за кордоном без проведення досліджень на наявність ГМО, і 
відповідно, мають велику ймовірність завезти ГМ-зерно в краї-
ну, навіть не підозрюючи про це. Другий, найбільш поширений 
шлях потрапляння ГМО – це контрабандний. 

Так, в інтернет-ресурсах України agrofermer.com можна знай-
ти у вільному продажу канадські та китайські озимі трансгенні 
м’які та тверді сорти пшениці ARVADA та RINO, ріпаку SURREY 
– 369, гречки – GRANBY. 

Рис. 3. Області, у яких виявлено ГМ-рослини
На сьогодні поява нових не зареєстрованих на території ЄС 

китайських та канадських трансгенних сортів рослин, усклад-
нює лабораторну діагностику та унеможливлює їх ідентифіка-
цію, оскільки не відомо, які трансгенні конструкції використову-
вались для отримання цих ліній, та відсутні діагностичні набори 
для їх виявлення та ідентифікації.

Висновки. 
Результати проведених досліджень свідчать про появу ГМО в 

рослинній продукції на території України. 
Враховуючи недостатню вивченість впливу ГМО, необхідно 

проводити контроль харчових продуктів, кормів та посівного 
матеріалу шляхом дослідження на наявність генетично моди-
фікованих організмів для недопущення поширення на території 
України та потрапляння в харчовий ланцюг людини та тварин. 
Поширені в Україні ГМ-лінії обов’язково повинні пройти проце-
дуру державної реєстрації.
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ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ІНДЕКС NDVI – ВАЖЛИВИЙ 
ЧИННИК ЕФЕКТИВНИХ АГРОНОМІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Характерною ознакою рослинності і її стану є спектральна відбивна здатність, що характери-
зується великими відмінностями у відображенні випромінювання різних довжин хвиль. Знання 
про зв’язок структури і стану рослинності з її спектрально відбивними здібностями дозволяють 
використовувати аерокосмічні знімки для картографування та ідентифікації типів рослинності і їх 
стресового стану. Великі господарства в сучасному світі все частіше використовують так званий 
супутниковий моніторинг. Рівень вегетації розраховується для кожного пікселя на отриманих су-
путникових фотознімках. Результати аналізу кожного поля представляються у вигляді електронної 
карти вегетації. Найбільш відомими провайдерами даного сервісу є такі компанії як Monitoring 
Agricultural Resources (Італія), Astrium-Geo (Франція), Cropio (США / Німеччина) тощо.

Для роботи зі спектральної інформацією часто 
вдаються до створення так званих «індексних» зо-
бражень. На основі комбінації значень яскравості в 
певних каналах, інформативних для виділення дослі-
джуваного об’єкта, і розрахунку за цими значеннями 
«спектрального індексу» об’єкта будується зображен-
ня, що відповідає значенню індексу в кожному пікселі, 
що і дозволяє виділити досліджуваний об’єкт або 
оцінити його стан. Спектральні індекси, які використо-
вуються для вивчення і оцінки стану рослинності, от-
римали загальноприйняту назву вегетаційних індексів.

Вегетаційний індекс (ВІ) – показник, що розраховуєть-
ся в результаті операцій з різними спектральними діа-
пазонами (каналами) даних дистанційного зондування, 
і має відношення до параметрів рослинності в даному 
пікселі знімка. Ефективність ВІ визначається особливос-
тями відображення; ці індекси виведені, головним чином, 
емпірично. В даний час існує близько 160 варіантів веге-
таційних індексів. Вони підбираються експериментально, 
виходячи з відомих особливостей кривих спектральної 
відбивної здатності рослинності і ґрунтів.

Розрахунок здебільшого вегетаційних індексів 
базується на двох найбільш стабільних (що не зале-

жать від інших чинників) ділянках кривої спектраль-
ної відбивної здатності рослин (рис. 1). На червону 
зону спектра (0,62 - 0,75 мкм) припадає максимум 
поглинання сонячної радіації хлорофілом, а на ближ-
ню інфрачервону зону (0,75 - 1,3 мкм) максимальне 
відображення енергії клітинною структурою листа. Т. 
е. Висока фотосинтетична активність (пов’язана, як 
правило, з великою фитомассой рослинності) веде до 
більш низьких значень коефіцієнтів відбиття в черво-
ній зоні спектра і великим значенням в ближній інф-
рачервоній. Як це добре відомо, ставлення цих показ-
ників один до одного дозволяє чітко відокремлювати 
рослинність від інших природних об’єктів.

При обробці космічних знімків в програмному комп-
лексі ENVI є спеціальний калькулятор вегетаційних 
індексів ENVI (калькулятор ВІ ENVI), який дозволяє 
розрахувати 27 вегетаційних індексів, використову-
ваних для оцінки стану рослинності, вмісту пігментів, 
азоту, вуглецю, води. По знімках, де є тільки червона 
і ближня інфрачервона спектральні зони, програма 
запропонує розрахувати два індексу - NDVI і RVI. При 
роботі з гіперспектральних знімком буде запропонова-
ний розрахунок всіх 27 індексів.



Broadband Greenness (5 індексів): індекси «зеле-
ного», що розраховуються за даними в широких 
спектральних зонах:

Normalized Difference Vegetation Index; 

Simple Ratio Index; 

Enhanced Vegetation Index; 

Atmospherically Resistant Vegetation Index; 

Sum Green Index.
Розглянемо детальніше один з них.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – 

нормалізований відносний індекс рослинності – про-
стий кількісний показник кількості фотосинтетичний 
активній біомаси (зазвичай званий вегетаційним ін-
дексом). Один з найпоширеніших і використовуваних 
індексів для вирішення завдань, що використовують 
кількісні оцінки рослинного покриву. Поняття спек-
трального індексу NDVI базується на тому факті, що 
здорова рослинність загалом має низьку відбивну 
здатність видимої частини електромагнітного спектра 
завдяки абсорбції рослинними пігментами, головним 
чином, хлорофілом. Одночасно зелене листя має ви-
соку відбивну здатність в ближньому інфрачервоному 
спектрі.

Обчислюється за формулою: де, NIR – відбивання в 
найближчій інфрачервоній ділянці спектру; RED – від-
бивання в червоній ділянці спектру.

Відповідно до цієї формули, щільність рослинності 
(NDVI) в певній точці зображення дорівнює різниці ін-
тенсивностей відбитого світла в червоному і інфрачер-
воному діапазоні, поділеній на суму їх інтенсивностей. 
Розрахунок індексу для кожного пікселя космічного 
знімка по червоній і ближній інфрачервоній спектраль-
ним зонам дозволяє отримати похідне зображення 
- карту NDVI. NDVI дозволяє виявити проблемні зони 
пригнобленої рослинності, даючи можливість прийма-
ти найбільш вірні в довгостроковій перспективі рішен-
ня, спрямовані на підвищення врожайності. Ділянки 
з різним станом рослинності або об’ємом зеленої 
фітомаси можуть бути зображені різними кольорами. 
За допомогою статистичної обробки карт NDVI, крім 
визначення кількості фітомаси, можна також виділити 
площі посіву різних сільськогосподарських культур. 

Будучи штучним безрозмірним показником, NDVI 
призначений для вимірювання еколого-кліматичних 
характеристик рослинності, але в той же час може 
показувати значну кореляцію з деякими параметрами, 
зовсім іншої області:

• Продуктивністю (тимчасові зміни).
• Біомасою.
• Вологістю і мінеральної (органічної) насиченістю 

ґрунту.
• Випаровуваністю (евапотранспіраціі).
• Об’ємом опадів, що випадають.
• Потужністю і характеристиками снігового покриву.
Залежність між цими параметрами і NDVI, як прави-

ло, не пряма і пов’язана з особливостями досліджува-
ної території, її кліматичними та екологічними характе-
ристиками, крім цього, часто доводиться враховувати 
тимчасову разнесенность параметра і відповідної 
реакції NDVI.

Завдяки всім цим особливостям, карти NDVI ча-
сто використовуються як один з проміжних додат-
кових шарів для проведення більш складних типів 
аналізу, результатами яких можуть бути карти про-
дуктивності лісів і сільськогосподарських земель, 
карти, типів ландшафтів, рослинності і природних 
зон, ґрунтові, арідні, фіто-гідрологічні та інші еколо-
го-кліматичні карти. Так само, на його основі мож-
ливе отримання численних даних для використання 
в розрахунках оцінки і прогнозування врожайності 
та продуктивності, біологічного різноманіття, сту-
пеня порушення і збитку від різних природних і 
антропогенних лих, аварій і т.д. Часто ці дані вико-
ристовуються для обчислення інших, універсальних 
і територіально-прив’язаних індексів: LAI – індекс 
листкової поверхні, FPAR – індекс фотосинтетичної 
активної радіації, що поглинається рослинністю 
тощо.

В цілому, головною перевагою NDVI є легкість його 
отримання: для обчислення індексу не потрібно ніяких 
додаткових даних і методик, крім безпосередньо самої 
космічної зйомки і знання її параметрів.

Слід, однак, враховувати і головні недоліки викори-
стання NDVI-індексу:

• Неможливість використання даних, які не про-
йшли етап радіометричної корекції (калібрування);

• Похибки, що вносяться погодними умовами, силь-
ною хмарністю і серпанком - їх вплив можна част-
ково скоригувати використанням поліпшених кое-
фіцієнтів і композитних зображень з серіями NDVI 
за кілька днів, тижнів або місяців (MVC – Maximum 
Value Composite). 

Усереднені значення дозволяють уникнути впливу 
випадкових і деяких систематичних похибок.

Підготувала Тетяна Бєлінська
Джерела: http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=20&table=news
http://gis-lab.info/qa/ndvi.html
http://www.pixelsolutions.com.ua/stati/178--irs-1d-liss-.html?start=1
http://ieassa.org/
Семенова I.Г., к.геогр.н. Одеський державний екологічний університет 
«Використання вегетацiйних iндексiв для монiторингу посух в Українi»
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ГРАНДІОЗНА ПОДІЯ НА АГРАРНОМУ РИНКУ: 
«MASSEY FERGUSON OPEN DAY» ВІД 
«ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ»

Вже більше 23 років «Волинська Фондова Компанія» має імідж надійного партнера для 
аграріїв у сфері продажу та обслуговування сільськогосподарської техніки. Окрім того, що 
компанія реалізує тільки високоякісні моделі передових світових брендів, надаючи товаро-
виробникам широкий асортимент для вибору, вона на кожному етапі співпраці з клієнтом 
супроводжує його професійним підбором техніки і запчастин та на всі 100% забезпечує 
оперативний, якісний сервіс. 24 березня головний офіс «ВФК» в м. Луцьк відвідали численні 
аграрії з Західної та Центральної України, бо був значний привід: компанія разом з корпораці-
єю AGCO – потужним світовим виробником сільгосптехніки – організувала «Massey Ferguson 
Open Day», де представники господарств мали можливість детально ознайомитись з ліній-
кою представленою техніки.

«Волинська фондова компанія» не дарма успішно 
розвивається на ринку та користується популярніс-
тю – її керівництво та технічні і сервісні спеціалісти не 
лінуються вкладати зусилля в свій професійний ріст, 
тому ті клієнти, які розпочали співпрацю з «ВФК», вже 
не хочуть її припиняти. Тож, всі гості радісно, дружньо, 
у передчутті цікавих моментів зустріли початок заходу, 
який відкривав Антон Костирко, маркетинг-дирек-
тор AGCO. Також з привітальною промовою звернувся 
до гостей Олександр Спященко, генеральний ди-
ректор компанії «ВФК», насамкінець подякувавши 
аграріям за те, що вони відвідали захід, та побажавши 
їм здоров’я, добрих врожаїв і високих прибутків:

«В непростій економічній ситуації, яка наразі скла-
лась, для всіх в бізнесі дуже важливим є вміння управ-
ляти витратами. Це розуміємо ми, і це розуміють наші 
партнери-виробники техніки, які направляють всі свої 
зусилля на підвищення ефективності та економічності 
агрегатів, на оптимізацію їх функціональної системи. 
Ми ж вкладаємо тисячі годин праці у вдосконалення 
сервісного обслуговування. Я особисто дуже радий 
запропонувати вам ті рішення, які дадуть можливість 

значно зекономити, і при цьому мати в експлуатації 
якісні моделі сучасної техніки, що, відповідно, збіль-
шить ваші прибутки. Бо для нашої компанії головним 
пріоритетом є насамперед здобутки та успіхи наших 
клієнтів. 

На сьогодні в аграріїв досить високі вимоги та очіку-
вання від сервісу. Розуміючи це, ми активно рухаємось 
вперед та інвестуємо сотні тисяч гривень в навчання 
наших інженерів, в нове діагностичне обладнання. Ми 
робимо все, щоб ті машини, які ми вам поставляємо, 
працювали максимально надійно, довговічно і не під-
водили вас у найвідповідальніші моменти» – зазначив 
Олександр Спященко.

Не обійшли увагою на заході і фінансовий інстру-
ментарій, необхідний для ефективної роботи, – перед 
гостями постали представники банків-партнерів ПрАТ 
«ВФК»: «Ощадбанк», «КредоБанк», «Креді Агріколь 
Банк», «Райффазен Банк Аваль» тощо, кожен з яких 
зробив коротку презентацію своєї фінансової структу-
ри в контексті співпраці з аграрною галуззю, а також 
запропонував вигідні кредити та лізингові програми.

Парк техніки, який в аграріїв була можливість 
оглянути, був представлений різноманітними високо-
якісними агрегатами брендів корпорації AGCO. Слід 
зазначити, що компанія «ВФК» має унікальне право 
продавати одночасно моделі трьох брендів: Fendt, 
Challenger та Massey Ferguson. Не багато світових дис-
триб’юторів можуть похвалитись такою ексклюзивною 
можливістю. Таким чином, у компанії з’являється та 
залишається багато клієнтів, тим паче, що широкий 
асортимент техніки поєднується з високоякісним серві-
сом. Про особливості окремих моделей розповів Юрій 
Петренко, начальник відділу AGCO «ВФК» та Юрій 
Войцехович, менеджер з розвитку бізнесу AGCO 
по Східній Європі. Тож, приведу характеристики дея-
ких з представлених агрегатів.

Родзинкою заходу була цікава новинка – трактор 
Massey Ferguson 8690 – багатьом аграріям вже ві-
дома інноваційна лінійка MF 8600, яка вирізняється 

ТЕХНІКА
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гарантією якості робочих показників, надійністю та 
економічністю. Трактори MF виробляються на трьох 
заводах: в Італії, Франції та Бразилії, їх модельний ряд 
та межі потужності постійно розширюються. Нова мо-
дель має номінальну потужність 340 к.с., максимальну 
– 370 к.с., на відміну від попередника MF 8670, який 
вижимав, відповідно, 290 та 320 к.с. MF 8690 оснаще-
ний 6-циліндровими двигунами AGCO POWER (до речі, 
один з найекономічніших у світі!) робочим об’ємом 8,4 
л з паливною системою Common Rail. Як результат – 
невеликі експлуатаційні розходи, низький рівень шуму 
та відмінні показники якості і крутного моменту. Об’єм 
паливного баку збільшено, тож, тепер можна пра-
цювати без додаткової заправки. Трактори цієї серії 
славляться своєю універсальною трансмісією Dyna-VT, 
а тепер вона ще й оснащена функцією динамічного 
управління трактором (DTM), зокрема, електронна 
система при вмиканні автоматично регулює роботу 
двигуна та трансмісії. Важіль управління потужністю 
дозволяє легко та швидко змінювати напрям руху 
трактора та перемикати швидкості, без поштовхів та 
переривань. 

Вдосконалено систему управління в кабіні, оптимі-
зовано розташування всіх важелів та перемикачів, а 
робочий день оператора завдяки підвищеному ком-
форту кабіни проходить з ще більшим задоволенням. 
З’явилася новинка і у програмному забезпеченні, 
зокрема, «оновлення гідравлічного управління» 

для Дисплея центру управління (CCD) – це одна з 
нових функцій, що дозволяє оператору управляти з 
монітора гідророзподільниками, які контролюються 
джойстиком. Слід особливо зазначити наявність в 
MF 8690 інноваційних розробок в точному землероб-
стві, а саме в області навігації та телеметричного 
обладнання, які досконало працюють в будь-якій 
діяльності, де потребується висока точність польових 
робіт, наприклад: первинна та вторинна обробки, 
посів, скошування, внесення добрив та пестицидів. І 
це далеко не всі перераховані особливості трактора 
Massey Ferguson 3690!

Комбайн Massey Ferguson Beta 7370 розроблений 
спеціально для прибирання врожаю у найтяжчих умо-
вах – при тому, що він належить до найбільш економіч-
них. Завдяки чому таке можливо, розповіли спеціаліс-
ти компанії «ВФК».

– Жатки FreeFlow або PowerFlow  – можна обрати 
оптимальну для певної культури;

– Молотильний барабан – забезпечує високу вироб-
ничість;

– Роторний сепаратор Multi Crop Separator Plus – 
оптимальна сепарація зерна;

– Посилене підбарабан’я – незалежне налаштуван-
ня проміжку в передній та задній частинах гарантує 
оптимальне регулювання та відмінні результати обмо-
лоту в будь-яких умовах для будь-якої культури, а зав-
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дяки унікальній конструкції MCS Plus його можна по-
вернути доверху, що забезпечує високу якість соломи;

– Система сепарації – довга стрясна дошка з висо-
кими дільниками та високопродуктивні решета забез-
печують отримання неперевершено чистого зерна на 
виході;

– Надзвичайно економічний потужний двигун AGCO 
POWER, який відповідає стандартам за викидами ОГ 
Tier 2.

– Зерновий бункер з електроприводом кришок від-
різняється великим об’ємом, що збільшує тривалість 
роботи в полі;

– Подрібнювач соломи з зубчатими ножами та де-
кількома варіантами регулювання забезпечує високу 
якість різки соломи, споживаючи при цьому менше 
потужності та рівномірно розподіляючи матеріал по 
всій робочій ширині жатки. 

Телескопічний навантажувач Massey Ferguson 
9407S має максимальну висоту підйому 7 м та ван-
тажопідйомність 3500 кг. Моделі з цієї серії оснащені 
двигунами з високим крутним моментом, який забез-
печує велику продуктивність, а також гідростатичну 
трансмісію в стандартній комплектації. Навантажувач 
відрізняється оптимальною маневреністю, оскільки 
має три режими рульового управління. І все це іде-
ально доповнюється комфортним робочим місцем 
оператора: кабіна простора, з бездоганним коловим 
оглядом та низьким рівнем шуму. Безперешкодне 
спостерігання робочого обладнання забезпечує без-
пеку та точність вантажно-розвантажувальних робіт. 
Багатофункціональним джойстиком керувати дуже 
зручно, на ньому розташовані всі основні органи 
управління.

Також на демонстраційному майданчику компа-
нії «ВФК» були представлені моделі трактора Fendt 
– 933 та 936 Vario, високопродуктивний трактор 
Challenger MT585D, сівалка Challenger 8186, диско-
ва борона Challenger 1435 та інші агрегати. До речі, 
трактор Challenger та два трактори-красеня Massey 
Ferguson в аграріїв була можливість випробувати 
персонально. Кожен з гостей за своїм смаком обирав, 
на якій машині хоче зробити тест-драйв, і ніхто не 
лишився байдужим після відчуття потужності та ком-
форту високоякісних агрегатів. Інженери та менедже-

ри компанії «ВФК» протягом всього заходу були гото-
ві відповісти на будь-які питання сільгоспвиробників: 
про технічні аспекти кожної з представлених моделей, 
про особливості обслуговування та про фінансовий 
аспект. І вже невдовзі аграрії насолоджувались при-
ємними сюрпризами: насиченою розважальною про-
грамою та розіграшем призів, зокрема подарункових 
сертифікатів зі знижками на техніку Massey Ferguson. 
До речі, до уваги теперішніх та майбутніх клієнтів ком-
панії «ВФК»: в період до початку червня при придбан-
ні трактора Massey Ferguson покупець автоматично 
отримує поїздку на одну з ігор чемпіонату з футболу 
– «Євро-2016»! 

Після насиченої програми заходу, в процесі огляду 
техніки та дискусій, аграрії ділились зі мною вражен-
нями від «Massey Ferguson Open Day» та планами на 
рахунок розвитку співпраці з «ВФК».

Іван Смітюх, власник ВАТ «Ковельський хлібо-
комбінат», Волинська обл.:

«Наша співпраця з компанією «ВФК» розпочалась 
вже досить давно. На території Волинської області 
я самим першим купив в них два трактори Massey 
Ferguson. Наразі також придбали новий комбайн, сі-
валку, розкидач добрив. Можливо, придбаємо ще деякі 
механізми на цей сезон. Сьогодні придивлялись на ве-
ликий трактор Fendt, навантажувач Massey Ferguson. 
Але те, що ми купимо, залежить від результатів цього-
річної посівної. «ВФК» дуже гарна компанія, бо її спе-
ціалісти чуйні та уважні. Менеджери – справжні профе-
сіонали, дуже оперативні, що є вельми важливим для 
аграрія. Бо для нас існує тільки «сьогодні». «Вчора» 
– вже не актуально, а якщо відкласти до «завтра», то 
врожай може бути втрачено».

Олександр Нікішин, заступник голови правління 
ПАТ «Гнідавський цукровий завод»:

«Сьогодні для мене дуже цікавий захід, оскільки 
техніки, яку представляє компанія «ВФК», у нас поки 
на підприємстві немає, але я побачив її відмінні якості 
та переваги, цікаві та корисні нюанси, і гадаю, що їх 
впровадження буде для нас корисним та ефективним. 
Поки що це в перспективі, але мені цікаво дивитись та 
планувати нашу співпрацю з «ВФК».

Тетяна Бєлінська
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Норма висіву насіння – кількість насіння висівають на 1 
гектар з урахуванням вимог культури до площі харчуван-
ня та отримання повноцінного врожаю. 

Найчастіше агрономи нарікають на погане технічне 
озброєння, дорожнечу мінеральних добрив, капризи 
погодних умов і багато інших причин, від яких залежать 
показники їх праці. Але в той же час більшість фахівців не 
використовують безкоштовні методи по мінімізації втра-
ченої вигоди в рослинництві, одною з яких є правильно 
розрахована норма висіву насіння.

Видзначимо дві основні помилки, з якими постійно 
стикаюся у виробництві:
• Вибір сучасної широкозахватної посівної техніки без 

коригування норми висіву.
• Посів на всіх полях з однаковою нормою висіву.

Розбір помилки №1.
У гонитві за енергозбереженням і скороченням тру-

довитрат нам на допомогу приходить сучасна широко-
захватна техніка, але, на жаль, її ще не навчили думати 
за агронома. Така техніка в основній масі має широкі 
міжряддя 19-25 см, і застосування норм висіву насіння, 
усталених з радянських часів, згубно впливає на стан 
посівів.

Для прикладу розглянемо порядковий посів зернових з 
нормою висіву 4,5 млн. шт / га з міжряддями 12,5; 15; 25 см:

Ширина міжрядь, 
см

Кількість зерен, 
шт/м погонний

Відстань між 
зернами в рядку, 
см

25 112 0,9

15 67 1,5

12,5 56 1,8

Критичне відстань між рослинами зернових колосових 
культур в порядку коливається в межах 1-1,4 см.

З цього прикладу добре видно, що при посіві сівал-
ками з широкими міжряддями ми отримуємо в порядку 
жорстку конкуренцію між рослинами. Така конкурен-
ція призводить до прояву хвороб в ранні фази росту і 
розвитку культури, зниження продуктивної кущистості, 
зменшення кількості зерен в колосі і зниження посу-
хостійкості.

Виходячи з перерахованого вище, рекомендую завжди 
проводити аналіз між науково-рекомендованими нормами 
висіву і наявністю посівної техніки в господарстві з метою 
створення оптимальних умов живлення для культур.

Розбір помилки №2.
Норма висіву насіння – важливий важіль у керуванні 

посівами, і ті фахівці, кому ліньки зайвий раз подумати, 
прорахувати і виставити норму висіву оптимальну для 
кожного поля окремо, однозначно програють у врожай-
ності.

Фактори, які необхідно враховувати при розрахунках 
норм висіву по полях:
• попередник;
• термін посіву;
• ступінь підготовки ґрунту;
• глибина сівби;
• якість насіння;
• особливості сорту.

Дуже важливо подолати психологічний бар'єр – під-
страхуватися. Багато агрономів його подолати не можуть, 
тим самим отримуючи проблеми описані в помилку №1.

Джерело:  http://agrosite.org/index/norma_vyseva_semjan/0-17
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НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
КООПЕРАТИВНИЙ МТС

У квітні відбулося відкриття комплексу машинно-трактор-
них станцій (МТС) Першого національного аграрного коопе-
ративу у селі Лотівка Шепетівського району, що на Хмельнич-
чині. 

Закупівлю техніки ініціювала корпорація «Сварог Вест 
Груп». Головна мета – зробити обслуговування дрібних і 
середніх сільських господарств, які входять у Перший наці-
ональний аграрний кооператив, на щабель якіснішим. Для 
цього члени кооперативу придбали 90 тракторів «Білорус» 
Мінського тракторного заводу. Вартість техніки склала близь-
ко 80 млн грн. Кошти на її придбання отримали завдяки кре-
диту «Укргазбанку» під заставу самої техніки.

«Для банку така форма співпраці з селянами значно без-
печніша, ніж кредитування приватних підприємців. Адже тут 
спрацьовує фактор колективної відповідальності», – розпові-
дає голова правління корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій 
Гордійчук.

Трактори базуватимуться на 4 станціях Хмельницької об-
ласті: у Деражні, Шепетівці, Красилові та Дунаївцях.

У першу чергу техніка призначена для обробки дрібних і 
середніх земельних ділянок господарств Першого національ-
ного аграрного кооперативу. Крім цього, послуги МТС можуть 
замовити й інші жителі, які не входять у кооператив. Розцінки 
на обслуговування обіцяють бути на 10% нижчими, ніж деінде 
в області.

«Досі на ринку була цінова нестабільність. Часто вартість 
послуг накручували. У цьому випадку ціна буде стабільною», 
– говорить один з керівників Першого національного аграрно-
го кооперативу.

На базі МТС створено логістичний центр: цілодобова те-
лефонна лінія, яка прийматиме дзвінки, виклики і замовлення 
на обробку земельних ділянок. Також на усіх тракторах вста-
новлені GPS-датчики, тому центральна база, що розташова-
на у Хмельницькому, відстежуватиме роботу і використання 
техніки.

Окрім самих тракторів, на станцію закупили сучасне об-
ладнання: плуги, сівалки, розпилювачі та розпушувачі.

На базі кооперативу створено 400 робочих місць. 
kurkul.com

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» ПІДКОРИЛИ 
ПОЛЬСЬКИХ АГРАРІЇВ 

«АГРОдивізіон» індустріальної групи «Українська промис-
лова енергетична компанія» (ІГ УПЕК) підбив підсумки участі 
«ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» у міжнародній виставці сільсько-
господарської техніки AGROTECH-2016, що відбулася в Поль-
щі, повідомляє прес-служба індустріальної групи «Українська 
промислова енергетична компанія» (ІГ УПЕК).

На виставці «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» представили енергое-
фективний ґрунтообробний агрегат — борону-лущильник «Ду-
кат-5» і сучасні комплектуючі до імпортної сільгосптехніки – не-
обслуговуючі наднадійні підшипникові вузли HARP AGRO Unit.

«Дебют «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» на Agrotech відбувся у ми-
нулому році, і вже тоді аграрії високо оцінили нашу техніку. Цього 
року учасники і гості виставки впізнавали нашу техніку і виділяли 
серед інших, характеризуючи ґрунтообробні агрегати «ЛОЗІВ-
СЬКИХ МАШИН» як «потужну» сільгосптехніку», – розповідає 
начальник відділу продажу АГРОдивізіона Марина Каменєва.

За її словами, застосування інноваційних енергоефектив-
них рішень у сільгоспмашинах робить їх унікальними і затре-
буваними на ринку Східної Європи. Наприклад, комплектація 
дискових борін пружинною стійкою дає можливість підвищити 
якість обробки ґрунту, досягти більшої продуктивності при 
меншій витраті палива, збільшує термін служби самих агре-
гатів і робить машини більш універсальними для різних видів 
ґрунтів.

«А підшипникові вузли HARP AGRO Unit відрізняються на-
дійною конструкцією, не вимагають обслуговування і мінімізу-
ють час оператора для обслуговування техніки. Що особливо 
актуально для польських аграріїв, тому що у Польщі багато 
кам’янистих важких ґрунтів, впоратися з якими під силу якраз 
таким сучасним, енергоефективним і потужним ґрунтооброб-
ним агрегатам», – сказала вона.

«Нині з однією з польських компаній готується на підпис 
дилерська угода для поставок «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» у 
Польщу. Це тільки початок. У майбутньому ми плануємо мати 
досить розвинену дистриб’юторську мережу у Польщі, для 
того, щоб задовольнити потреби польських аграріїв у нашій 
техніці, і щоб «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» підкорювали нові євро-
пейські простори», — зазначає Марина Каменєва.

novy-izyum.at.ua
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Яковенко Валерий Иванович – соучреди-
тель Drone.UA, експерт в сфере практического 
использования БПЛА

1. В чем состоит целесообразность и экономическая эф-
фективность использования дронов в аграрной отрасли? 

Дроны являются инструментом, который применяется 
в ц-х направлениях в агро-отрасли. В первую очередь, 
это инструмент контроля и мониторинга, который может 
использоваться любым сотрудником, задачи которого 
проводить регулярный осмотр полевых площадей. Также 
– это инструмент, который активно применяется в точ-
ном земледелии. Дроны – инструмент получения точных 
метрических данных, а также спектральной диагностики. 
Иными словами, дроны являются одними из наиболее 
точных инструментов для обмерных работ, создания карт 
рельефа или определения проблем, невидимых человече-
скому глазу.

Если говорить об эффективности применения дронов, 
то в случае использования платформ как инструмента 
мониторинга – в первую очередь, идет речь о человече-
ском ресурсе: за одно и то же время можно существенно 
увеличить количество осматриваемых площадей и поднять 
качество работы. С высоты птичьего полета практически 
невозможно пропустить возникающие проблемные си-
туации, и это однозначно не станет сюрпризом во время 
сборки урожая.

Если же рассматривать дроны как инструмент точного 
земледелия, то есть ряд технологических процессов, на 
которые влияют дроны. 

В первую очередь, дроны используются предприятия-
ми, которые создают карты почв. Данных, получаемых со 
спутников для определения зональностей, недостаточно, и 
дроны являются подходящими для этих работ инструмен-
том.

При выполнении посевных работ дроны используются 
для создания карт дифференцированного высева, это 
существенно сокращает расход на посевной материал и 
снижает затраты до 15%, без снижения урожайности. Эти 
работы выполняются 1 раз на поле. Карты, создаваемые 

техникой, даже обладающие системами точного позицио-
нирования RTK, не дают аналогичной информации, так как 
расстояние между треками позволяет пропустить отдель-
ные изменения рельефа, при этом дроны дают координату 
и высоту каждого отдельного сантиметра площади.

В процессе развития растений, дроны создают карты 
для комплексного агрохимического анализа полей и диф-
ференцированного внесения удобрений, это позволяет 
сконцентрироваться на землях с наивысшим потенциалом, 
или применять выравнивающую практику, стимулируя 
развитие растений, чтобы сформировать равномерную и 
однородную картину по всему полю.

Каждый их этих компонентов вносит лепту в экономику 
предприятий, но наиболее выраженный эффект приносят 
операции, связанные с точным земледелием

2. Обозначьте основные особенности использования дро-
нов в сельском хозяйстве.

Это беспилотный мониторинг и контроль, а также про-
цессы точного земледелия, отбор проб, создание карт 
почв, определение зон потребности растений по данным 
листовой диагностики и оптических лабораторий, дифе-
ренцированное внесение удобрений и проведение посев-
ных работ с регулируемой нормой высева

3. Какими качествами должен владеть специалист, ко-
торый работает с беспилотником?

В первую очередь этот специалист должен обладать 
высоким уровнем ответственности, используемая техника 
– не игрушка и необходимо очень внимательно следовать 
рекомендациям и соблюдать технику безопасности. В иде-
але – это молодой агроном

4. Стоит ли, на Ваш взгляд, использовать дроны вместе со 
спутниковыми технологиями в сельском хозяйстве?

Это обязательно! При всех своих преимуществах дроны 
всегда ограничены территориями, за один рабочий день 
команда осуществляет создание карт в среднем для 1500 
гектар и при работе с крупными предприятиями необхо-
димо выполнять работы в соответствии с приоритетами, 
которые могут подсказать спутниковые данные.

Дроны – это не замена спутниковой информации, а ка-
чественное ее дополнение.

ПРЯМА МОВА
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НОВІТНІ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В 
БЕРЕЖАНСЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Обмірковуючи динамічні процеси перехідного періоду, що відбуваються сьогодні в аграрній 
галузі України, усвідомлюєш велику нагальну потребу у професійних кадрах, які посприяють 
скорішій відмові від старих неефективних підходів у сільському господарстві та більш активному 
інноваційному його розвитку. Галузі конче потрібні молоді люди зі свіжими ідеями та якісними 
знаннями – корисними та ефективними в сучасному аграрному бізнесі. Бережанський агротехніч-
ний інститут є одним з небагатьох вітчизняних навчальних закладів, який вже в процесі навчання 
дає студентам можливість активно випробовувати теоретичну базу на практиці. Тут студенти 
мають можливість відпрацьовувати навички роботи з сучасною технікою на сільгосппідприєм-
ствах в Україні та проходити стажування в європейських країнах. Інститут має три факультети: 
агроінженерний, який є найстарішим підрозділом – декан Микола Богданович Клендій, енергети-
ки, автоматики та енергозбереження – декан Петро Богданович Клендій та економіки і природо-
користування – декан Любов Василівна Ярема. Готують у ВУЗі 14 робітничих професій, зокрема, 
скоро з’являться нові – оператор зернового елеватора і оператор  біогазової установки. 

Окрім продуктивного навчального процесу, в інституті ведеться 
серйозна та плідна наукова робота. Головним її «генератором» є ди-
ректор закладу Василь Михайлович Павліський – доктор технічних 
наук, професор, заслужений машинобудівник України, дійсний член 
Української академії економічної кібернетики і Української академії 
тріботехніки. За своє життя він вже встиг зробити 115 винаходів, але 
на цьому не зупиняється і прагне незабаром відкрити свої нові уні-
кальні розробки в галузі альтернативної енергетики.

– Василю Михайловичу, як відбувалось становлення Вашого інсти-
туту і яким є загальний стан його роботи на сьогодні?

– Наш інститут відносно молодий, створений був у 2000 році. Але 
перед цим вже тривала досить цікава історія навчального закладу. 
Існує він з 1959 року як технікум сільського господарства, перейме-
нований у 1966-му в технікум механізації та електрифікації сільського 
господарства. У 1992 році, коли я став його директором, заклад було 
реорганізовано у Бережанський агротехнічний коледж, що стало пев-
ним освітнім експериментом. У нас з’явилось право готувати молод-
ших спеціалістів з базовою вищою освітою. Тоді ми почали активний 
розвиток: будували приміщення, завзято вдосконалювали наукову 
базу та освітні програми, використовуючи для цього в тому числі і 
найкращий зарубіжний досвід. Справжнім поштовхом для розвитку 
став вхід коледжу до складу Національного аграрного університету 
у 1997 р. Формувався науково-педагогічний потенціал, окрім мене, 
педагоги захищали кандидатські та докторські дисертації. Поступово 
розширювалась база спеціальностей: до механізації та електрифікації 
додалась економіка, облік і аудит, пізніше відкрили лісове та садо-
во-паркове господарство, екологія і природокористування тощо. 
Нові спеціальності пройшли процес акредитації, і у 2000 році коледж 
перетворився в інститут, що, відповідно, додало ще більше можливо-
стей, зокрема, розвитку кадрового потенціалу. Почали готувати спеці-
алістів. Багато з наших випускників залишились викладати тут. Тепер 
у нас працюють 6 докторів наук, 58 кандидатів. В 2017 році вперше 
випускаємо магістрів. Постійно оновлюємо матеріально-технічну базу: 
побудували новий корпус на 2500 м², великі навчально-виробничі 
майстерні – столярну, меблеву, ковальську тощо.

– На чому, в першу чергу, будується основа системи навчання в 
Бережанському агротехнічному інституті?

– На якості знань студентів, звісно. Зараз відповідно до нового 
закону України «Про вищу освіту» ми робимо акцент на самостійній 
роботі студентів та її контролі, індивідуальному підході до кожного, 
на дистанційному навчанні. Ми постійно підвищуємо якість теоре-
тичного та практичного напрямку, але другому не вистачає фінансу-
вання, адже для ефективного навчання студентів треба мати сучасну 
сільськогосподарську техніку. Ми виходимо з ситуації, співпрацюючи 
з сільськогосподарськими підприємствами Тернопільщини та Іва-
но-Франківщини, в основному, з агрохолдингами, які дають можли-
вість студентам напрацьовувати навички роботи з різноманітними 
сучасними агрегатами під час весняних і осінніх польових робіт та 
жнив. У нас багато опорних підприємств з енергетики. Проводять 

студенти роботи й за озелененням – упорядковують сквери, парки, 
займаються насадженням лісів, посадкою декоративних рослин. Якщо 
говорити про напрямок екології, то на цих спеціалістів, на жаль, ве-
ликого попиту немає, хоча, по суті, наразі виробництво, в тому числі 
й аграрне, їх дуже потребує. З цим питанням тісно пов’язаний аспект 
енергетики, над яким ми невпинно та плідно працюємо. 

– В ракурсі альтернативної енергетики?
– Саме так. Якщо взяти сонячну та вітрову, вони не є стабільними 

в наших широтах, на відміну від роботи біогазової установки, яка дає 
набагато більше електроенергії та стабільно працює 365 днів на рік. У 
нас на базі інституту є лабораторія біогазових технологій – унікальна, 
єдина в Україні, я її створив разом зі своєю сестрою, яка була біохімі-
ком. Особисто я вже 20 років життя присвятив цьому питанню. В світі 
вже давно випробовують різні підходи до глобальної проблеми енер-
гозабезпеченості на планеті, але масштабно впроваджених рішень 
ще в цьому напряму не існує. Стимулом для будівництва біогазових 
установок у багатьох розвинутих країнах Європи слугувала еколо-
гічна небезпека відходів тваринництва, та запровадження «зелених 
тарифів» на відновлювальні джерела енергії. Створення біогазових 
установок на теренах України є досить актуальним питанням сього-
дення, що може вирішити ряд екологічних та соціальних питань у 
сільському господарстві. Відходи та побічні продукти рослинництва, 
тваринництва, харчової та переробної промисловості представляють 
екологічну небезпеку для багатьох регіонів України так як містять 
багато небезпечних токсинів, збудників інфекційних захворювань 
людей і тварин. Ці продукти можна успішно використовувати у біо-
газових технологіях при виробництві екологічно чистого біометану 
і органо-мінералізованих добрив як супутньої продукції. У багатьох 
країнах почали вирощувати кукурудзу, біомаса якої використовуєть-
ся для виробництва біогазу. Але ж в Європі не вистачає земель під 
зернові, овочі та фрукти, тому використовувати їх ріллю для виро-
щування такої біомаси не є доцільно. Тому почали звертати увагу на 
солому і стебла зернових культур та дикоростучих рослин, які є най-
більш енергетичними. Вони добре горять, але погано розкладаються 
мікроорганізмами, продукуючи біогаз. Тож, ми в інституті присвятили 
багато часу для вирішення цієї проблеми, і можна сказати, що ми її 
фактично вже вирішили. 

– Поділіться, будь ласка, як саме.
– На основі багаторічних досліджень у наших лабораторіях було 

встановлено, що найефективнішим методом підготовки соломи зла-
кових і технічних культур для отримання біогазу є пелетування, яке 
слід проводити після екструзії. Також для біогазових технологій можна 
використовувати сіно дикоростучих трав, яке досить багате протеїном 
і ліпідами, та відходи інших технічних сільськогосподарських культур.  
З однієї тонни солом'яних пелет можна отримати 300 м3 біометану.  
Слід також відмітити, що вага 1 м3 соломяних пелет становить понад 
700 кг, що є надзвичайно вигідним для їх транспортування і довго-
тривалого зберігання, тоді як 1 м3 соломяних тюків чи рулонів важить 
не більше ніж 150 кг. Виробництво пелет досить складне, і для цього 
потрібен чималий завод. І ми замислились: як виробляти ці пелети 
безпосередньо в полі? Для цього потрібен спеціальний комбайн, 
який буде працювати на полі відразу після збирання зерна. Наразі такі 
комбайни є в Німеччині, але вони ще не відповідають усім необхідним 
вимогам. Поки що вони мають потужність 3-5 т/год. Я особисто спіл-
кувався з конструктором цієї техніки на виставці в Ганновері, ми об-
говорювали її плюси та мінуси. Наразі ми розробляємо свій комбайн, 
з розрахунком потужності на 5-10 т/год. Він буде працювати вдень 
та вночі і не буде залежати від вологості соломи. Вже маємо власні 
пелети, отримані в лабораторії з того обладнання, яке хочемо ставити 
на цей комбайн. 

Слід зазначити, що ці пелети також підходять для відгодівлі великої 
рогатої худоби, свиней, а також для підстилки. Прекрасно можуть бути 
реалізовані на експорт за велику ціну, бо користуються за кордоном 
великим попитом. Це другий урожай! Я навіть особисто давав на ви-
пробовування наші пелети на німецьке підприємство, і вони одержа-
ли 250 м³ з тонни сухої речовини. В Україні є виведені із землеробства 
сотні тисяч гектарів землі, на яких, втім, можна вирощувати енерге-
тичні дикорослі рослини, кущі та дерева, що швидко ростуть. Коли ми 
обробляємо деревину методом екструзії, її біомаса наближається за 
енерговіддачею до соломи, і стає також дуже ефективною в отриманні 
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біогазу. Енергетична верба, граб, бук, осика, береза, вільха є хороши-
ми прикладами. Але навіть якщо порахувати об’єм можливого біогазу 
із соломи і стебел зернових культур – виходить щорічно 18 млрд. м³ 
метану! Це приблизно 48% з нашої потреби. Колосальним є й те, що 
одна біогазова установка може виробляти від 1 до 3 МВт електрое-
нергії на годину! З конгераційною технологією вона може додатково 
нагрівати воду, а з тригенераційною – буде вироблятись ще й холод! 
Сушарки, теплиці, стави, холодильники для зберігання овочів та фрук-
тів, а також заправні станції можна тримати на біогазових установках. 
Виходить, що є можливість принципово інакше, ефективніше будувати 
нашу економіку!

Зазначу також, що мені ці всі процеси цікаві не тільки в контек-
сті отримання біогазу, а ще й в якості виробництва дуже хороших 
органо-мінеральних добрив, які забезпечують рослини більшістю 
необхідних поживних речовин, що відмінно засвоюються корінням та 
відновлюють гумус. Такі органо-мінералізовані добрива на 20-30% під-
вищують врожайність. Всі наші хвороби на сьогодні виникають в ре-
зультаті харчування «нечистими», занадто хімізованими продуктами, 
органічне землеробство майже не розвивається та не підтримується. 

– Василю Михайловичу, як Ви вважаєте, чи прийде Україна до такого 
рівня сільського господарства та енергетики?

– Якщо реально оцінити ситуацію, то тільки наш інститут вкладає 
стільки сил та часу в ці питання. Всі наші наукові досягнення поки що 
нікому ще не відомі, я не робив публікацій у зв’язку з розробкою тех-

нології та конструкції окремих агрегатів. Бізнесмени, на жаль, не дуже 
зацікавлені в розвитку таких технологій, бо виходячи з тої системи, в 
якій функціонує сучасний бізнес, вони думають, що втратять багато 
коштів. Але насправді це не так. Головною перешкодою для нас в роз-
витку цих інноваційних технологій є відсутність інвестицій. Біогазова 
установка з потужністю 3 мВт обійдеться в 5 млн. доларів. Але ж вже 
через три роки вона окупиться, якщо продавати енергію за «зеленими 
тарифами». І навіть якщо продавати за звичайними – все одно буде 
вигідно.  Крім цього є дешеве тепло і дешеве органо-мінералізоване 
добриво, а також утилізація екологічно небезпечних органічних відхо-
дів тваринництва.

Нам потрібна інформаційна підтримка. Треба писати, говорити, 
збирати делегації. У нас є всі ресурси для того, щоб забезпечити повну 
продовольчу та енергетичну безпеку в Україні, треба тільки правиль-
но ними скористуватись. Перехід на біогаз та масштабне виробництво 
органо-мінеральних добрив забезпечить роботою багато людей в се-
лах, які, таким чином, зможуть відродитись. Все це забезпечить сталий 
розвиток сільських територій, а сільське господарство із споживача 
енергії та добрива перетвориться в їх виробника.

Наостанок хочу зазначити, що багато хто з випускників Бережан-
ського агротехнічного інституту стали успішними співробітниками 
великих компаній, зокрема аграрних. Дамо слово їм.

Роман Ігорович Чвартацький, тренер з систем точного земле-
робства, CNH Industrual

«Для мене ключовим в навчанні в Бережанському агротехнічному 
інституті стало те, що я взнав принципи роботи сучасної сільсько-
господарської техніки, а також основи агрономії. Наразі це надзви-
чайно допомагає мені розуміти аграріїв при виконанні моєї роботи, 
зокрема в необхідності дотримування важливих технологічних опе-
рацій та стислих часових рамок при посіві, що принципово впливає 
на врожайність. Сьогодні в моєму професійному розвитку велику роль 
грає самонавчання, тому як щороку техніка і системи землеробства 
оновлюються, і якщо не слідкувати за цим, можна залишитись далеко 
позаду та не стати хорошим спеціалістом у своїй справі».

Степан Ярославович Антонишин, провідний інженер ремонту 
та експлуатації машинно-тракторного парку, агрохолдинг «Мрія»:

«В моєму сьогоднішньому професійному успіху є велика заслуга 
викладачів Бережанського агротехнічного інституту, за що я їм дуже 
вдячний. Теорія в закладі завжди гармонійно поєднувалась з практи-
кою. Дуже корисним стало моє стажування на господарстві в Швей-
царії, яке відбулося в процесі навчання. Наразі я продовжую активно 
розвиватись як фахівець, постійно відвідую аграрні заходи як в Україні, 
так і за кордоном, досліджуючи новинки в сучасній сільськогосподар-
ській техніці та принципи роботи з нею».

Тетяна Бєлінська
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ЯК ПРАВИЛЬНО ПIДIБРАТИ 

СIЛЬГОСПШИНИ
Сільськогосподарські шини – це вузькоспеціа-

лізований товар, вибрати який непросте завдан-
ня. При нинішній кількості виробників шин 
досить складно об’єднати бажане і пропоноване 
на ринку, а також знайти найбільш оптимальне 
співвідношення між ціною і якістю.

Проте, правильно підібрані сільськогосподар-
ські шини дозволяють оптимізувати виробни-
цтво і заощадити кошти. Якщо техніка працює 
справно – виключається час простою, скорочу-
ються втрати.

Комплектуючи трактор одинарними колесами, 
машинобудівники забезпечують при цьому 
найважливіший для себе критерій – габарити 
трактора на дорозі. Але головне призначення 
трактора – тягнути сільгоспзнаряддя, що вже 
зміщує акценти вимоги до коліс як ключовій 
характеристиці будь-якого трактора. А якщо 
врахувати, що працювати доводиться на ґрунті 
різної вологості, в міжряддях з різних культур, 
то диференціація вимог до коліс стає очевид-
ною. Те, що добре в суху погоду, абсолютно не 
підходить для ранньої весни. Якщо колеса не 
травмують кукурудзу, то це не означає, що вони 
не будуть пошкоджувати картоплю або буряк. 
Досі здвоєні широкі і вузькі шини, а також шини 
наднизького тиску на ґрунт розглядаються як 
другорядні варіанти поліпшення роботи техніки. 
Колеса – такий же адаптер, як і інші технологіч-
но змінні знаряддя трактора.

Основні критерії вибору шин сільськогоспо-
дарського призначення

1. Відповідність типу ґрунту.
Загальні рекомендації: чим вологіший ґрунт, 

тим вищі ґрунтозачіпки і більший кут нахилу. 
Якщо ґрунт має високу адгезію, то необхідно 
підібрати сільськогосподарські шини так, щоб 
відстань між ґрунтозачепом була якомога 
більшою. Існують моделі шин з поліпшеним 
самоочищенням. Їх також рекомендується вико-

ристовувати на даних типах ґрунту.
2. Відповідність із технічними характеристи-

ками.
Сільськогосподарські шини із змінним кутом 

нахилу ґрунтозачепа ставлять на передні про-
відні колеса. Шини для тракторів реберного 
типу встановлюють на передні пасивні колеса, 
при цьому число ребер має бути обернено 
пропорційно вологості ґрунту. Сільгоспшини, 
що мають кут нахилу ґрунтозачепів 23 градуси, 
встановлюють на задні колеса. При дуже сирому 
ґрунті шина повинна мати змінний кут нахилу 
ґрунтозачепа.

3. Відповідність потужності техніки і тим на-
вантаженням, які вона несе.

Необхідно пам’ятати, що навантаження не 
повинне перевищувати максимально допустиме 
(за технічними характеристиками).

4. Відповідність типів дисків.
Провідні колеса трактора дуже часто буксують. 

Ранньою весною на ґрунті з малою несучою 
здатністю і вологістю вище 20% рекомендується 
встановлювати на провідні колеса шини для 
тракторів із широким профілем. Також високо-
ефективно використовувати додаткові колеса і 
сільгоспшини зі спеціальним пристосуванням, 
яке встановлюється на шпильці кріплення ос-
новного колеса. Необхідно пам’ятати, що тиск в 
додаткових шинах для тракторів має бути на 0,02 
МПа менше, ніж в основних. Установка здвоєних 
коліс зменшує відсоток буксування на 30%, а 
витрата палива на 15%.

Досить давно було зроблено відкриття, що 
додаткова вага здатна істотно поліпшити ходові 
характеристики трактора, підвищивши його 
зчеплення з ґрунтом. Провідні колеса трактора, 
що тягне важкий плуг, часто буксують. Як вирі-
шити цю проблему? У шини для тракторів стали 
заливати воду. Завдяки додатковому баласту 
збільшувалася інертність трактора, згладжува-
лись ривки.

Задні шини для тракторів здатні тягнути велику 
масу, не втрачаючи зчеплення, якщо їх наповнити 
водою. Заповнення шин для тракторів дозволяє 
ребрам краще чіплятися за твердий ґрунт. Щоб 

забезпечити поздовжню стійкість, використову-
ють додатковий вантаж і заливку води в передні 
шини для тракторів. Спеціально для цього була 
розроблена незамерзаюча рідина. Вона сприяє 
поліпшенню теплопереносу і рівномірному 
розподілу надлишкового тепла, яке утворюється 
в шинах для тракторів при інтенсивній роботі. 
На старих моделях тракторів рекомендується 
заправляти тільки зовнішні сільгоспшини здво-
єних коліс, на сучасних рівномірно розподіляти 
масу рідини на обидва колеса. Радіальні шини не 
потрібно заповнювати більш ніж на 40%. Рідина, 
залита для баласту в сільгоспшини, залишається 
в колесах протягом усього терміну служби. Дана 
технологія застосовується тільки для сільгосп-
шин тракторної техніки.

Міняючи сільгоспшини, необхідно враховувати 
їх призначення, вантажопідйомність, радіус 
кочення і узгодженість з технічними характе-
ристиками. Якщо роботи будуть вестись на 
міжряддях, особливо якщо ширина між рядами 
близько 450 мм, то необхідно встановлювати 
більш вузькі сільгоспшини.

Зовнішній діаметр нової сільгоспшини пови-
нен бути порівнянний із зовнішнім діаметром 
замінних. Якщо ширина профілю вужча, то 
вантажопідйомність буде менше. Для збережен-
ня вантажопідйомності кількість сільгоспшин 
можна подвоїти або потроїти, або встановити 
широкопрофільні шини, які ширші від штатних 
у 1,5 рази.

На сьогодні сільгоспшини здатні високоефек-
тивно виконувати покладені на них функції у 
наважчих природно-кліматичних умовах. Для 
успішної економічної діяльності важливо, щоб 
посівна і збиральна техніка була «взута» в кращі 
сільгоспшини. Такий підхід гарантує довго-
строкову безпроблемну експлуатацію техніки з 
істотною економією на витратах палива. В даний 
час існує величезний вибір сільгоспшин прак-
тично для будь-якої сільгосптехніки, а досвідчені 
менеджери та інженери допоможуть вибрати 
відповідні сільгоспшини з докладними консуль-
таціями і повним супроводом угоди.

http://t-i-t.com.ua/
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ТОВ «АГРОСЕМ» ВІДКРИЛО СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР З ПРОДАЖУ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ JOHN DEERE

Аграрії Тернопілля мають чудову нагоду 
отримати сервісне обслуговування та при-
дбати сільгосптехніку John Deere у Тернопо-
лі, в офіційного дилера – ТОВ «Агросем». 25 
березня 2016 року відбулось офіційне від-
криття сервісного центру, що знаходиться за 
адресою вул. С. Будного, 7. Також, тут можна 
придбати оригінальні запчастини, отримати 
консультації спеціалістів щодо техніки, агро-
технологій, фінансування тощо.

На знаменну подію завітали понад 100 представ-
ників аграрної галузі з різних куточків України. Гене-
ральний директор компанії «John Deere Україна» Ігор 
Кутовий та директор ТОВ «Агросем» Олексій Кулик 
урочисто перерізали стрічку та офіційно відкрили сер-
вісний центр з продажу та обслуговування сільсько-
господарської техніки John Deere. 

«Відкриття першого сервісного центру в Тернополі 
стане гарною традицією для появи наступних таких 
центрів, щоб техніка John Deere була ближчою до вас, 
щоб ви отримували високоякісний сервіс, професійні 
консультації, – зазначив у своїй вітальній промові ди-
ректор ТОВ «Агросем» Олексій Кулик. – Ми будемо 
продовжувати розвиватися в регіоні, щоб ви могли 
ефективно працювати і отримувати високі врожаї, бо 
ми прагнемо зробити наших клієнтів найуспішнішими 
аграріями в світі».

ТОВ “Агросем” застосовує індивідуальний підхід до 
кожного клієнта і партнера, пропонуючи гнучку систе-
му знижок і можливостей здійснення платежу, а також 
сприяє в підготовці пакету документів для можливого 
фінансування через фінансові установи (банки, лізин-
гові компанії, фонди, направлені на стійкий розвиток 
сільського господарства).

«В певний момент ми відчули, що готові стати ди-
лером John Deere і зробили все для того, щоб втілити 
свою мрію в життя, – наголосив Олексій Кулик. – Два 
роки тому ми підписали дилерську угоду. Наші пред-
ставництва вже є у Тернополі та Хмельницькому. 
Компанія має 4 філії – в Києві, Тернополі, Львові та 
Одесі. У нас працює 110 чоловік. Минулого року ми 
розпочали новий проект економічної підтримки наших 
клієнтів. Головне завдання, яке ставимо перед собою, 
– це надання високоякісного сервісу, що є запорукою 
успішного використання техніки. Нашим пріоритетом 
є задоволення нашого клієнта, тому ми багато уваги 
приділяємо навчанню наших спеціалістів, які могли 
б вирішити будь-які ваші проблеми, розуміючи, що 
кожна година простою техніки – це величезні втрати 
для агровиробників, тому ми прагнемо мінімізувати їх і 
бути для вас якісним сервісом».

З вітальною промовою виступив і генеральний дирек-
тор компанії «John Deere Україна» Ігор Кутовий. Він при-
вітав компанію «Агросем» з відкриттям сервісного центру.

«Кілька років тому компанія «Агросем» запропо-
нувала нам співпрацю, – розповів Ігор Кутовий. – На 
той момент ми шукали надійного представника нашої 
компанії на заході України. Бо, якщо немає дилера, 
то немає й містка між компанією і клієнтом. Коли 
ТОВ «Агросем» висловило бажання стати дилером, 
ми сказали, що це дуже дорого, бо ми не беремо в 
партнери тих, хто не може забезпечити найкращий 
сервіс. Після цього понад рік вони доводили, що ком-
панія «Агросем» може бути достойним партнером. Як 
кажуть, наполегливість бере будь-яку фортецю. Тому, 
вже у 2014 р., була підписана перша дилерська угода і 
Тернопільська область стала територією, за яку відпо-
відає компанія «Агросем». 

Вітальне слово сказав керівник АПК в Тернопіль-
ській області Віталій Луй. Також виступили представ-
ники фінансових організацій, з якими співпрацює ТОВ 
«Агросем». Вони розповіли присутнім про вигідні умо-
ви придбання техніки, які надають їхні установи.

Поділились враженнями про новий сервісний центр і 
гості, які завітали на відкриття.

Інженер-механік ТОВ «Захід Агропродукт» Мико-
ла Ганурський приїхав з Бучача і залишився приємно 
вражений і приміщенням, і можливостями нового сер-
вісного центру: «Відкриття пройшло на високому рівні. 
Примітно, що тут є і склад запчастин, і майстерня. У 
нашому господарстві ми маємо два трактори  John 
Deere. Раніше для ремонту цієї техніки були змушені 
їхати в Рівне, а тепер маємо сервісний центр у Терно-
полі. Тому, у випадку необхідності, будемо звертатися 
сюди».

Директор ТОВ ТД «Агросервіс» Ігор Пилипчук 
сказав: «Ми завітали на відкриття сервісного центру 
техніки John Deere, бо «Агросем» є нашим партнером. 
Вони стрімко розвиваються, працюючи в різних на-
прямках. Молодці! Дай Бог, щоб вони й надалі підко-
ряли нові вершини».

Леся Заморська

Олексій Кулик (зліва) та 
Ігор Кутовий
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Хто орієнтується на оригінальні запчастини ЛЕМКЕН, той орієнтується на найвищу якість. Це 
тому, що ми ставимо високі вимоги не тільки до довговічності та надійності нашої техніки, а й 
виробляємо наші запасні частини, орієнтуючись на сучасні технології виробництва та 
максимальний термін їх використання.

БЛАКИТНИЙ КОЛІР СПОНУКАЄ ДО ДІЙ 
ЗАПЧАСТИНИ ЛЕМКЕН:
ОРІЄНТУЙТЕСЬ НА ОРИГІНАЛ

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

Тільки на наших оригінальних 

запчастинах Ви знайдете штамп 

якості ЛЕМКЕН - товарний знак.





ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!  РАДІ 
ПОВІДОМИТИ ВАМ, ЩО З 15 
ЛЮТОГО 2016 РОКУ РОЗПОЧАВ 
РОБОТУ АДНЦ - АГРАРНИЙ 
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ТА 
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

АДНЦ -  це продовження проекту 
Федерального Міністерства продовольства та 
сільського господарства Німеччини (BMEL), 
який раніше мав назву   НімАЦ. Основними 
структурними одиницями проекту АДНЦ 
є керівнича група, яка включає GFA, ІАК, 
AFC та кооперація  DEULA.  Проект буде 
реалізовуватись на базі державної наукової 
установи «Український науково-дослідний 
інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого» 
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Ми бажаємо 
створити  консультаційний та довідковий 
центр для сільськогосподарських підприємств, 
тренувальний центр, передача «ноу-хау», 
польові випробування та демонстрації 
виробництва, організація Днів поля, посилення 
впровадження сучасних методів і технологій. 
Наша адреса знаходження: смт Дослідницьке, 
вул. Інженерна 5, Васильківський р-н. Київська 
обл. isayenko@adfz-ukraine.de



Гусеничний трактор Challenger MT 800 E

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА СТЕНД «ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ КОМПАНІЇ» ТА КОРПОРАЦІЇ AGCO НА ВИСТАВЦІ «АГРО 2016»!

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:o�ce@vfk.lutsk.ua

0800 21 11 99 - Продаж  техніки
0800 21 11 88 - Продаж запасних частин
0800 21 11 22 - Сервісне обслуговування
*Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Безкоштовні телефонні лінії!





Новий самохідний обприскувач Challenger буде працюва-
ти під управлінням  RoGator 600D, його представлять на де-
монстраційній ділянці на виставці  «Зернові-2016» у Великій 
Британії.

Перший причіпний обприскувач Challenger RoGator 300,  
виробництво якого розпочнеться в цьому році, також буде на 
виставковому показі.

RG600D – оновлена модель  для підвищення точності і 
більшого комфорту.

Самохідний обприскувач Challenger RG600D (включаючи 
моделі RG635D, RG645D і RG655D) може використовуватися з 
декількома новими функціями для точного землеробства.

У цій моделі є додатки власної розробки компанії, напри-
клад, функція Yara N-датчика,  який на ходу може управляти  
швидкістю і нормою витрат палива,   в залежності від показ-
ників, які на ньому фіксуються.

Тим часом, TaskDocPro система документації забезпечує 
бездротовий обмін даними між транспортним засобом і  
офісом, а TaskDocVariableRateControl (VRC), карта на основі за-
стосування продукту, забезпечує оптимальне використання 
добрив і насіння.

RG600D також є першою машиною, що  використовує не-
щодавно розроблену глобальну кабіну Корпорації AGCO – на 
22% (32cm) ширшу, ніж у попередньої серії RoGator C, забез-
печуючи тим самим високий рівень видимості оператора, 
простору і комфорту.

Це найбільше робоче місце в галузі для оператора.
Лобове скло діагоналі 1,34 м² (приблизно на 90% збілше-

не) - значно покращують огляд поля, в той час як широкий і 
округлений дизайн задніх вікон допомагає також поліпшити 
видимість.

Нова категорія  сертифікованої кабіни також має оновлену 
автоматичну систему клімат-контролю, як стандарт, в той час 
як близнюк екран терміналу з RG600C був замінений RMC 
(Центр управління RoGator) зі стандартним одномісним або 
двомісним варіантом.

Паливні цистерни також були перероблені і включені в 
новий передній бампер. Розмір дизельного бака збільшився з 
230 до 320 літрів.

RG300 - перший обприскувач Challenger.
RG300 спочатку буде доступний у двох модифікаціях – 

RG333 і RG344, останні дві цифри показують ємність бака – 
3,300 і 4,400 літрів відповідно.

Він повторює дві третини технічних рішень RG600, в тому 
числі спрей-стріли і підвісну системи,  всю водопровідну і 
хімічну індукції бункера. 

Однак інженери додали спеціально розроблений бак, 
що дозволяє йому бути швидко скоригованим для всіх типів 
тракторів і розмірів шин. 

Дизайн корпусу бака забезпечує найкращу стійкість і 
низький центр ваги, разом з найкращим в модельному ряді 
кутом повороту керма. 

У RG300 використовується чутлива до навантаження гід-
равліка. Приведений в дію насос для користувачів, які хочуть 
відбуксирувати RG300 за тракторами, якщо їхня  техніка є 
чутливою  до навантажень або для запобігання змішування 
масла при використанні різних тракторів за сезон. 

Скопійований  з RG600, в одному корпусі промінь пропо-
нує той же кут 35 градусів рульового управління, зберігаючи 
внутрішній поворотний круг RG300 лише 7,6 м. Додавання 
прокладки між  колесами і шасі дозволяє змінювати ширину 
доріжки від 1,5 м до 2,25 м. 

Позиціонування стандартного  440- літрового баку води  в 
передній частині обприскувача, додає більше ваги на задні 
колеса трактора, що дозволяє їм зберігати зчеплення, коли  
основний бак порожніє. 

Електрична форсунка відключається в стандартній комп-
лектації і виключає необхідність компресора.

22.04.2016 FarmingUkmagazine

КОМПАНIЯ CHALLENGER ДЕМОНСТРУЄ 
НОВИЙ САМОХIДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ
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КОМПАНІЯ MASSEY FERGUSON З НОВИМ 
ДЕБЮТОМ – КОМБАЙНОМ DELTA 9380 

MasseyFerguson продемонструє гусеничну версію сво-
го MF Delta 9380 комбайна на виставці у Великобританії 
в 2016 р. Машина буде оснащена новою ріжучою 30-ти 
футовою (9,2 м) платформою, яка буде показана вперше. 
Також на виставці представлять новий трактор серії MF 
8700, який розрахований на потужність 300-400 кінських 
сил – найпотужніший в межах моделей Massey Ferguson.

Остання версія MFDelta 9380 – покоління комбайнів 
включає в себе безліч функцій, призначених для підви-
щення комфорту і контролю, а також збільшення ємності і 
продуктивності. 

Машина  оснащена системою АТRАК, що розподіляє 
тиск ваги на ґрунт, відстежуючи  параметри. Розподіляє 

цю вагу на чотири окремі опорні ролики, щоб дати велику 
площу контакту і кращу прохідність, що допомагає змен-
шити ущільнення ґрунту і створює можливість плавної  
їзди  для оператора. 

Система також має інтегровані бортові редуктори, спе-
ціально призначені для обробки важких вантажів і прогре-
сивну інтегровану підвіску блоку для кращого зчеплення і 
контролю контуру при високих робочих швидкостях. 

Загальна ширина машини залишається в межах 3,5 м, 
що особливо корисно на автомобільному транспорті. 

Машина має 7 циліндрів, 9.8-літровий двигун,  потуж-
ність 496 кінських сил, оснащена технологією селективно-
го  каталітичного відновлення (SCR) третього покоління, 
забезпечує чудову економію палива і безперебійне поста-
чання енергії під навантаженням. 

Комбайн має робочу ширину або 9.2 м або 10.74 м, за-
лежно від  встановлених ріжучих потоків  за таблицею, що  
забезпечує  безперервний активний збір  врожаю. 

Розмір чистого зернового бункеру  було збільшено на 
50%, що дає можливість збільшити загальний виробіток, а 
12,500-літровий зерновий бункер має швидкість розван-
таження за 120 л/сек. 

Простора кабіна входить у стандартну комплектацію, 
пропонуючи відмінну видимість через шумопоглинаюче 
скло, також комплектується клімат-контролем, конди-
ціонером і опаленням. Автоматична система рульового 
управління забезпечує високий ступінь точності. Інфор-
маційні центри використовують GPS, щоб передавати дані 
через Bluetooth-з'єднання мобільним телефоном.

Квітень 2016, FarmingNews
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ЗАЗ РОЗРОБИВ СПЕЦІАЛЬНУ 
МОДЕЛЬ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) невдовзі про-
демонстує комерційний фургон на платформі ЗАЗ Vida для 
фермерівє

Як повідомив віце-президент корпорації «УкрАвто» Вах-
танг Васадзе, ЗАЗ у 2016 р. продовжить випускати автомо-
білі.Через місяць це підприємство представить оновлений 
модельний ряд Євро-5, а також нову модель, яку запустить у 
виробництво у 2016 р.

Конструкторський відділ ЗАЗу підготував цілу «лінійку» 
моделей у виконанні Євро-5. У списку — ціла гама медич-
них авто і автомобілів для поліції. Не забуті й аграрії: вже 
скоро буде показаний комерційний фургон на платформі 
ЗАЗ Vida.

Крім того, у співпраці зі світовими лідерами в галузі ма-
шинобудування ведуться роботи зі створення моделей, що 
працюють на газі.

vkurse.ua

У НІМЕЧЧИНІ ТЕСТУЮТЬ ЛІТАЮЧИЙ 
АВТОМОБІЛЬ 

У Німеччині відбувся перший тестовий пілотований запуск 
літаючого автомобіля Volocopter. Машина піднялася на кілька 
метрів вгору і пролетіла невелику відстань по горизонталі зі 
швидкістю 25 км/год. 

Літаючий автомобіль розробляє компанія E-Volo. Тран-
спортний засіб має 18 несучих гвинтів. Розробка системи 
управління належить Intel і розташованій в Німеччині компанії 
Ascending Technologies. Контроль Volocopterа здійснюється 
за допомогою джойстика. Перше безпілотне випробування 
літаючого автомобіля відбулося у 2014 році. Надалі інженери 
планують тестувати політ апарату на великі відстані та висоти 
на швидкості до 100 км/год. Творці Volocopter вважають свій 
пристрій екологічним і безпечним літаючим автомобілем мі-
ста майбутнього.

 http://expres.ua/auto/

MASSEY FERGUSON ГОТУЄ НОВУ 
СЕРІЮ ТРАКТОРІВ

Лінійка тракторів Massey Ferguson розширюється маши-
нами серії MF 6700, потужністю від 112 к. с. до 132 к. с. Серія 
має більш високу продуктивність, підвищену надійність, а 
також простоту сучасної конструкції.

MF 6700 стали розвитком ідей, закладених в тракторах 
серії 4700 (потужністю від 75 к. с. до 95 к. с.) і серії 5700 (по-
тужністю 100 к. с. і 110 к. с.).

За словами представників компанії, нова лінійка є клю-
човим елементом у «трьохсегментній тракторній стратегії», 
яка спрямована на забезпечення фермерів оптимальним 
вибором машин через призму сили і вимоги спеціалізації. Під 
«трьома сегментами» маються на увазі невеликі ферми, фер-
ми середнього розміру і агрокорпорації.
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III Міжнародний форум 
з розвитку фермерства в Україні

• Виставка техніки і технологій
• ІІ Національний конкурс «Дні української кухні»

• Тематичні семінари та конференції для фермерів
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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.



Дочірнє підприємство “Амазоне-Україна” 
являється представником та генеральним 
імпортером сільськогосподарської техніки 
компанії AMAZONEN-WERKE H.Dreyer GmbH & Co. 
KG в Україну. 

03150, м. Київ, вул. Горького, 124-128
Тел.: (044) 5297900, тел./ факс (044) 5292006
http://www.amazone.com.ua

Наші дилери: 
ТОВ “Дойче Аграртехнік”: (044) 285 5649  
ТОВ “Компанія ЛАН” (0352) 256 744 
ТОВ “Агро - Гарант” (04725) 529 26
ПНД та КК фірма “КОНКОРД-ГЕЙ” (04571) 712 60
ТОВ “Приват Лізинг” (044) 537 0972
ТОВ “Технік Машинес Інтернешенел” (0562) 356 490 
Компанія “ТРІАТМ” (0512) 445 079
ПП  “Адамант Сервіс”  (0532) 612 578

AMAZONE - техніка, яка переконує...

Cenius  ширина захвату до 8 м 
 глибина обробітку до 30 см

Catros  ширина захвату до 12 м 
 глибина обробітку до 15 см

Certos TX ширина захвату до 7 м
 глибина обробітку до 20 см

РІЗНІ МАШИНИ,  

      ЄДИНЕ СПІЛЬНЕ…
                - мінімум точок мащення 

            - налаштування без інструментів 

        - мобільність (транспортна ширина до 3 м) 

    - відмінний сервіс та… 

…ЗАДОВОЛЕННЯ В РОБОТІ 

Pantera ZG-B UX EDX



Cenius  ширина захвату до 8 м 
 глибина обробітку до 30 см

Catros  ширина захвату до 12 м 
 глибина обробітку до 15 см

Certos TX ширина захвату до 7 м
 глибина обробітку до 20 см
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ЯК ЕФЕКТИВНО ВЕСТИ МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО?
Цим питанням задаються багато аграріїв, які об-

рали напрямок роботи з ВРХ. Окрім певних аксіом 
та засад, яких має дотримуватись кожен прогре-
сивний господар в стратегії інтенсивного вироб-
ництва, є різноманітні тонкощі та нюанси, що від-
криваються тільки професіоналам, які не бояться 
експериментувати та активно випробовувати нові 
методи, які не жаліють своїх зусиль для вивчення 
кожної проблеми та у її вирішенні йдуть до кінця. 
Такими є спеціалісти ГК «ВІТАГРО» і таким профе-
сіоналом є Вишневий Руслан Петрович, керівник 
відділу молочного скотарства компанії. Він працює 
на «ВІТАГРО» вже майже 3 роки, і за цей час встиг 
вдосконалити свій сектор роботи настільки, що він 
став одним з провідних у молочному виробництві 
України. В нашій розмові ми одразу розпочали з 
конкретики у цифрах та справах, якими «живе» 
тваринництво ГК «ВІТАГРО».

– Загальне поголів’я молочного ВРХ у нас складає на 
сьогоднішній день більше 5 тисяч, з яких дійних корів 2,5 
тис., – Розповідає Руслан Петрович. –  Розташовані вони на 
7-ми фермах, хоч старих, але нами повністю відреставрова-
них: в Волочиському, Городоцькому, Полонському районах 
Хмельницької області та Рівненському районі Рівненської 
області. Кожна з ферм є індивідуальною: різна кількість по-
голів’я, етапи розвитку і, відповідно, підходи. Є, наприклад, 
ферма, на якій тривалий час попередні власники проводили 
неправильне осіменіння – биками м’ясних порід. З того часу, 
як вона стала власністю «ВІТАГРО», а це вже два роки, ми 
виправляємо ситуацію: триває серйозна робота з селекцією, 
відбувається аналіз по кожній корові, аж до того, скільки 
вона разів приходила в охоту, скільки разів, та як її осіменя-
ли. У нас порода здебільшого українська чорно-ряба, покра-
щена голштином, який, в свою чергу, покращується канад-
ською та американською селекцією. Закупляємо сперму в 
дистриб’юторів компанії «Alta Genetics». Коли я прийшов на 
підприємство, тут працювали з європейською генетикою, але 
вона направлена більше на конституцію тварини, ніж на про-
дуктивність. Американська та канадська – навпаки. А нам, 
насамперед, потрібно молоко, тож, ми перейшли на неї. 

– І які наразі маєте показники за надоями?
– Середній надій на добу на підприємстві зараз – 16 л. Але 

мета наша – 25-30 л. Планую, що на кінець квітня-початок 
травня 2016 р. ми вже вийдемо на цю межу. 

– І за рахунок чого це має відбутися?
– По-перше, буде отелення. Зараз дуже багато корів в 

запуску: наприклад, на одній фермі з 394 корів доїться тільки 
297. 

Велику роль також зіграє те, що ми перейшли на по-
токово-цехову систему виробництва молока, тобто, у нас 
відсортовані окремо сухостійні корови 1-го порядку, які утри-
муються без прив’язі, 2-го порядку – прив’язані, окремо – 
пологове приміщення. Корова отелюється і стоїть тут ще 10 
днів, на протязі яких її молоко ми використовуємо тільки на 
випоювання маленького теляти. Молоко корови, яка лікуєть-
ся антибіотиками, ми сквашуємо мурашиною кислотою, що 
нейтралізує залишки ліків, і випоюємо вже старших телят, 
бичків. Сухе молоко ми використовуємо тільки з 20-го дня 
життя маленької тварини. 

Телята 10 днів знаходяться в пологовому приміщенні, а 
потім переводимо їх в телятник, де вони до 2-х місяців пере-
бувають в індивідуальних клітках, в яких є три окремі відра: 

для молока, води та комбікорму (з 4-го дня). Корови ж через 
10 днів переходять у високопродуктивну групу, яка, в свою 
чергу, поділена на 2 підгрупи: до 60-го дня після отелення 
(інтенсивний період) та після 60-го дня. У високопродуктив-
них корів особливий раціон, порції формуються з розрахунку 
30-літрового надою з корови. Але тих, з кого доять більше 
30-ти л, годують ще більше. Наприклад, у нас є корова-ре-
кордистка, яка дає 42 л. 

Далі тварина згідно об’ємів лактації переходить в серед-
ньопродуктивну групу. Завдання наших спеціалістів, щоб 
вона перейшла сюди вже тільною. Після отелення ми чекає-
мо 45, максимум 60 днів до того, щоб корова прийшла в охо-
ту. Якщо цього не відбувається, з нею починають працювати 
ветлікарі, досліджують та роблять все, щоб її запліднити. 
Далі вона переходить в групу низькопродуктивних тварин, 
і – так вперед, за циклом. 

– Як у вас відбувається процес заготівлі кормів?
– Маємо свій комбікормовий завод. Кормами ми забезпе-

чені. Годуємо корів два рази на день, використовуємо пов-
нозмішаний раціон – силос, сінаж, сіно разом з комбікормом 
змішується в міксері корморозкидача. Якщо потрібно додат-
ково зволожити – додаємо води. Виходить однорідний корм 
правильної фракції подрібнення. Силос, сінаж у нас зберіга-
ється в рукавах – минулого року купили спеціальну машину 
для пакування. В цьому році плануємо ще одну придбати, 
бо, як показала практика, – зберігання в рукавах дуже ефек-
тивне. Відходів майже немає, не псується. Законсервував – і 
все: відсутній доступ вологи та повітря, і корм чудово збері-
гається. Нагодувати корову кормом, враженим грибком – це 
смерть. І зараз, навесні, ми все одно додаємо сорбенти міко-
токсинів, бо є великий ризик, можна не вслідкувати. І це нам 
дасть ще плюс до об’ємів надою. 

– Про процес доїння розкажіть, будь ласка, теж. 
– Доїння відбувається три рази на день, в молокопровід 

– на всіх фермах. Навантаження на одну доярку – 50 ко-
рів. Обладнання у нас комбіноване – мені, коли планували 
встановлення, прийшла ідея, як зекономити, не втративши 
якість. Доїльні апарати (з функцією масажу), вакуумні насо-
си – все, що має безпосередній вплив на корову, а, значить, 
і на продуктивність – придбали італійського виробництва, а 
нержавіючу трубу молокопроводу встановили вітчизняну, 
бо навіщо переплачувати? Функції лишаються ті ж самі, а 
економія 40%. На сьогоднішній день все обладнання працює 
шикарно. Молоко, не контактуючи із зовнішнім середови-
щем, потрапляє в холодильник, де охолоджується до +4°С. 
Якість – вищого ґатунку. До екстра-класу ще не доросли: 
відповідно до нього соматичні клітини мають дорівнювати 
не більше ніж 100 тис. клітин/мл, а у нас поки що є 200. А 
за показниками сухої речовини, жиру, білку наше молоко 
відповідає екстра-класу. Щоб зменшити кількість соматич-
них клітин, треба приділити більшу увагу обробці дійок до 
та після доїння. Саме ж обладнання у нас миється дуже 
ретельно – до доїння промивання водою та після – на трьох 
фазах: промивання холодною водою, гарячою водою з 
миючим засобом, споліскування. В обробці дійок я зараз на 
одній з ферм зараз проводжу певний експеримент: робимо 
це розчином хлоргексидину, подивимось на результат. А 
на другій запустив ще один експеримент: обробку вимені 
пробіотиками – як перед доїнням, так і після – завдяки чому 
відбувається функція заміщення шкідливих бактерій корис-
ними. Це суттєво зменшує відсоток корів, хворих на мастит. 
На кожній з ферм є ветлікар. Зараз є вакансія на головного 
ветлікаря. У нас є програма управління стадом, в яку зано-
сяться всі дані по кожній корові: коли прийшла в охоту, коли 
було отелення, скільки надій. Відповідно до цього працівники 
знають, коли і що з кожною твариною робити. І ще два рази 
на місяць робиться ретельний огляд всього поголів’я.

– Руслане Петровичу, а які ще в роботі плануєте експе-
рименти та оновлення?

– Ще у нас в планах запровадження контролю заванта-
ження та роздачі кормозмішувачів. Це є точка, яку потрібно 
контролювати насамперед. Бо погрішності від людського 
фактору ніхто не відміняв, і потрібна програма, яка дозво-
лить контролювати кожну планку процесу годування. Тож, 
будемо встановлювати на кожен кормозмішувач відповідні 
датчики з програмним забезпеченням, які будуть подавати 
дані, чого, скільки за кожним компонентом і в який час да-
валося корові. Ми хочемо максимально вдосконалити те, що 
вже є. Попрацювати над системою управління фермою, над 
системою мотивації її працівників, і, таким чином, підвищити 
ефективність виробництва, бо всі його учасники прив’язані 
до результату – молока, а це найголовніше.

Тетяна Бєлінська

ТВАРИННИЦТВО






