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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Наразі аграрії переживають досить цікавий період. По-перше, невблаганно близьким є 
період жнив, і самий час міркувати над результатами своєї роботи, аналізувати дії – якими 
б вони не були, правильними чи ні, треба чесно подивитись їм в очі, інакше наступного року 
помилки будуть повторені знов. І навіть якщо технологія на підприємстві вже відпрацьована, 
результат ніколи не буває однаковий, бо сільське господарство – це є жива лабораторія, і як 
все живе, воно має значний відсоток непередбачуваності. Навіть скажу більше – кожне поле є 
окремою, неповторною живою лабораторією, тож, замітка для амбіційних молодих аграріїв: 
копіювання чужої талановитості бути не може, тільки власна, і в будь-якому разі доведеться 
гнути спину. 

Чому ще цікавий період? Тому що перехідний. Межа між старим і новим. У вітчизняній 
аграрній галузі тріскає стара шкура: технології масових підходів, неефективні ресурси, древні 
приміщення, неактуальні показники – це все більш стрімко кане в небуття. Виникають 
суперечливі відчуття: з одного боку, внутрішній підйом від позитивних змін, що відбуваються, 
з другого – прикрість від того, в якій ситуації насправді, за мутною завісою, знаходиться 
українська економіка, точніше, від того, що з нею роблять. Втім, ясне усвідомлення того, що 
відбувається – це вже наполовину вирішення біди.

Тож, ми підготували цей номер журналу «АгроЕліта» для презентації на численних Днях 
поля, семінарах, які відбудуться в червні, та на величезній аграрній виставці року «АГРО 
2016». Пишучи цей текст, я не знаю, якою вона буде, але сумніватись в тому, що туди 
з’їдуться майже всі світові та вітчизняні виробники різноманітного сільськогосподарського 
арсеналу, не приходиться. Ми всі зберемось задля того, щоб відбулося щось нове, добре, 
корисне, правильне, для того, щоб наповну відчути те ядро, з якого вже з болем та радістю 
народжується наша нова аграрна історія.
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ЯКІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ 
ВИРОЩУВАТИ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Серед всього розмаїття сільськогосподарських культур, 
придатних для вирощування на території України, більшість 
аграріїв займаються виробництвом лише 5-10 видів продукції. 
Найбільшої популярності в останні роки набули такі культури 
як пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, соя та ріпак. Через 
відсутність розвиненого тваринництва і як наслідок кормо-
виробництва, низькотипну експортну орієнтацію галузей 
рослинництва (експорт лише первинної продукції – зерна), 
слабкий виробничий потенціал переробної промисловості, 
сівозміна культур істотно звузилася, наукова послідовність їх 
вирощування не дотримується, що призвело до надмірності 
монокультурного розвитку галузей рослинництва. Чому так 
відбувається на сучасних аграрних теренах, які наслідки 
воно матиме, і що робити? Спробуймо дати відповідь на ці 
запитання, враховуючи думку самих представників аграрного 
бізнесу.

У попередніх статтях ми вказували на те, що основними 
чинниками у виборі тієї чи іншої сільськогосподарської куль-
тури є економічний ефект, що виникає внаслідок співвідно-
шення рівня витрат на виробництво продукції та сформованої 
ціни на внутрішньому або світовому ринках. За даними 
Державної статистичної служби України та розрахунків еко-
номічних експертів в аграрній сфері показники економічної 
ефективності за останні роки значно коливаються (див. рис. 
1). Однак найбільш прибутковими культурами за останні 
роки були: соняшник (36,5-63,4%), ріпак озимий (29,2-58,8%), 
ячмінь озимий (19,0-27,2%), пшениця озима (27,6-29,5%), 
кукурудза на зерно (26,2-28,0%), соя (34,5-10,0%). Незважа-
ючи на постійну зміну ринкової кон’юнктуру щодо цих культур 
та мінливість погодних умов вирощування, власне, рівень 
рентабельності є позитивним індикатором для вибору їх для 
виробничої програми будь-якого підприємства.

Рис. 1. Рівень рентабельності вирощування основних 
сільськогосподарських культур в Україні

Вибір аграрних формувань на користь вищезгаданих 
культур підтверджується даними про зібрані площі основних 
видів культур, серед яких «перемагають»: пшениця (понад 
6,8 млн. га), соняшник (5,2 млн. га) кукурудза на зерно (4,1 
млн. га), ячмінь (2,8 млн. га), соя (2 млн. га). Загалом вони 
займають практично 80% посівних площ України у всіх кате-
горіях господарств, а в сільськогосподарських підприємствах 

– понад 90% (рис. 2). Згідно стастичних даних більше 1 млн. 
га займають площі під картоплею та кормовими культурами, 
зокрема багаторічні трави на зелений корм. З цього приводу 
слід зауважити, що більше половини площ знаходиться в 
обробітку населення, а також виникає великий сумнів щодо 
інтенсивного вирощування зелених кормів при постійному 
скорочені поголів’я худоби, особливо ВРХ. Попри це в останні 
роки зменшуються посіви під ріпаком (з 1 млн. га до 0,7 млн. 
га) та цукровими буряками (з 0,4 млн. га до 0,2 млн. га).

Рис. 2. Зібрані площі основних сільськогосподарських 
культур в Україні

Поточна ситуація із структурою зібраних площ свідчить 
про те, що основна частина господарств перейшла на сіво-
зміну сільськогосподарських культур за трипільною або чо-
тирипільною системою, обмежуючись набором із вказаних у 
рисунку культур та частково ріпаку, цукрових буряків, гречки, 
гороху, овочів, вівса тощо. Це спричинило на рівні окремих 
виробничих структур, особливо на півдні та сході країни, 
розвиток монокультурного вирощування 1-2 зернових чи тех-
нічних культур на одних і тих же ділянках. При цьому виникає 
проблема нераціонального використання земельних угідь, 
надмірного виснаження ґрунту, що призводить до погіршення 
його якісних параметрів, зокрема родючості, а також знижен-
ня продуктивності вирощування – урожайності.

Загалом у науковій літературі наводять наступні пробле-
ми, які можуть виникати при монокультурному вирощуванні 
зернових, а, ще гірше, технічних культур:

1. Підвищення напруженості гумусного балансу ґрунту.
2. Дефіцит гумусу.
3. Неконтрольовані втрати гумусу та інших компонентів 

родючості.
4. Погіршення відновлення запасів вологи.
5. Формування збідненого мікробного ценозу, або ж нако-

пичення фітотоксичних речовин.
6. Неконтрольоване розмноження шкідників.
При тривалому зловживанні такого способу вирощування 

сільськогосподарських культур також спрацьовує мультиплі-
каційний ефект щодо поширення, посилення впливу проблем 
із ґрунтом та зниження урожайності самих культур.

Негативний вплив науковці в агрономічній сфері пропону-
ють оцінювати за допомогою такого показника як винесення 
поживних речовин із ґрунту певною культурою. Ми спробуємо 
відобразити цей ефект на прикладі основних культур, що ви-
рощуються в Україні (табл. 1).

Таблиця 1. Біологічне винесення NPK (з основною і побічною продукцією) основних сільськогосподарських культур у 
2015 році

Показники Сільськогосподарські культури

Кукурудза Ріпак Соняшник Пшениця Ячмінь

Біологічне винесення поживних 
речовин:
Азот, т/га 106,1 92,3 73,1 82,5 52,4
Фосфор, кг/га 37,7 34,0 29,4 28,5 21,7
Калій, кг/га 99,0 59,6 178,8 59,3 44,2
Загальне біологічне винесення поживних 
речовин:
Азот, млн. тонн 434,6 64,6 380,1 561,0 146,7
Фосфор, тис. тонн 154,5 23,8 152,9 193,8 60,7
Калій, тис. тонн 405,9 41,7 929,7 403,2 123,8

Примітка: розраховано на основі результатів дослідження Iнституту сільського господарства степової зони НААН (Ткаліч I., Ткаліч Ю.)



У цих розрахунках слід враховувати і наступне: скільки 
органічних решток буде повернуто у ґрунт? Якщо подивити-
ся на результати таблиці, то очевидним стає той факт, що 
соняшник і кукурудза «лідирують» у негативному впливі на 
якісні параметри землі. Але якщо припустити, що органічні 
рештки, для прикладу пшениці, забрати з поля, або ж взагалі 
спалити (що часто полюбляють робити аграрії), то найбільше 
виносить поживних речовин власне пшениця і ячмінь, тобто 
зернова група культур. Тому загалом ту варто враховувати не 
тільки, скільки потенційно кожна культура виносить з ґрунту, 
а скільки повертається у ґрунт у вигляді органічних решток, 
органічних та мінеральних добрив.

Загалом, на нашу думку, усі наявні чинники у виборі сіль-
ськогосподарських культур, зокрема пшениці, соняшнику, 
кукурудзи, ячменю, сої та ріпаку, можна згрупувати на «+» та 
«–» (рис. 3). Незважаючи на певні негативні моменти, пов’я-
зані із інтенсивним вирощування, застосуванням агресивних 
технологій, вказані галузі рослинництва будуть розвиватися, 
оскільки вони забезпечують:

1) для країни – продовольчу безпеку і експортний потен-
ціал;

2) для бізнесу – стабільні прибутки та ринки збуту продукції.
Рис. 3. Позитивні та негативні чинники у виборі культур 

для вирощування

Підготував: Андрій Сава, к.е.н., 
старший науковий співробітник
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ЕФЕКТИВНЕ РОСЛИННИЦТВО – ЦЕ 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО ПОЛЯ

Що буде, якщо агротехнології будуть 
розроблятись в кабінетах без урахування 
даних про особливості конкретного поля? 
Все просто – рослинництво стає не рен-
табельним і ризиковим, при цьому такі 
«планувальники» списують свої невдачі на 
погану погоду. Як цього уникнути?

Наша порада: при плануванні необхідно індиві-
дуально підходити до кожного поля, а не до масиву 
чи культури. Тільки такий підхід дозволяє ефек-
тивно управляти витратами і собівартістю. Він пе-
редбачає отримання достовірної інформації щодо 
якості ґрунту, на якому ви працюєте, і встановлення 
реального потенціалу кожного поля (використання 
алгоритму, який враховує історію, погодні умови, 
запаси продуктивної вологи, властивості родючості 
ґрунту та ін.).

Після такого аналізу визначається культура, яку 
доцільно вирощувати на конкретному полі з агро-
номічної та економічної точки зору. Потім встанов-
люється ефективний плановий рівень врожайності 
в залежності від потенціалу і особливостей кон-
кретного поля.

Пропоную на конкретних прикладах розглянути 
ефективність комплексної агродіагностики та інди-
відуального підходу до поля.

Наступний етап - підбір сортів або гібридів згід-
но потенціалу поля. У більшості випадків застосо-
вують дорогий сегмент насіння на низькородючих 
ґрунтах і навпаки, в очікуванні, що отримають 
врожайність за рахунок насіння з високим потен-
ціалом і його реалізації на бідних ґрунтах, ще й 
без належного живлення. Збалансована система 

добрива - один з важливих ресурсів, який при уз-
годженні технологічних карт і бюджету урізують в 
першу чергу.

Пропоную на конкретних прикладах розглянути 
ефективність комплексної агродіагностики і індиві-
дуального підходу до полю.

Компанія «Агрікор» Чернігівська область. Поле 
в Прилуцькому районі було розділена на дві части-
ни (2015). На одній частині - стандартна система 
добрива, яка використовується в господарстві, на 
іншій - з використанням аналізу, оцінки потенціалу 
поля і розробки збалансованої системи удобрення 
під реалізацію планового рівня врожаю.

Стандартна система живлення в господарстві 
без проведення аналізу становила N - $ 85 P - $ 45 
= $ 130. Розроблено систему удобрення з викорис-
танням комплексної агродіагностики під ефективну 
врожайність кукурудзи 8,5 т / га (в сухому зерні): N 
- $ 48 P - $ 61 K - $ 14 S - $ 15 = $ 138.

Внесення азотних добрив планувалося в два 
етапи: перший - в передпосівну культивацію N - $ 
48 (були внесені), другий - в підгодівлю з ураху-
ванням запасів вологи для реалізації планової 
врожайності і фактичного змісту мінерального 
азоту в ґрунті. З огляду на несприятливі погодні 
умови і низькі запаси вологи, яких фактично були 
достатньо для реалізації врожайності 7 т/га, під-
живлення не було проведено, а, отже, не витраче-
но додаткові ресурси.

Як результат, рекомендації Agrilab дозволили от-
римати при однакових ґрунтових і погодних умовах 
7,1 т/га при витратах на добрива $ 138, в порівнянні 
з усередненим підходом без використання агродіа-
гностики і рекомендацій - 6,65 т / га при витратах на 
добрива $ 130.

Додаткова вигода за рахунок оптимізації сис-
теми удобрення та збільшення врожаю - $ 46 / га, 
і це при несприятливих погодних умовах для куку-
рудзи. 

Ярослав Бойко, кандидат с.-г. 
наук, директор AgriLab, член Між-
народного товариства з точному 
землеробству (ISPA) і його офіцій-
ний представник в Україні

Агрохімічний аналіз ґрунту і достовірна інформація 
про потенціал поля дозволяють підвищити 

ефективність використання ресурсів до 20-30%.

ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ:
• Відбір ґрунтових зразків з викорис-

танням GPS-керованої системи 
за адаптивною сіткою з елемен-
тарною ділянкою 10 га (1 змішаний 
зразок складається з 20 проб);

• Комплексний аналіз ґрунтових 
зразків за спектром показників: рН 
ґрунту, рН буферний (встановлення 
потреби у вапнуванні), вміст роз-
чинних солей (засоленість), органіч-
ної речовини, вміст азоту (NО3), ру-
хомого фосфору (P), обмінних форм 
калію (К), кальцію (Са), магнію (Mg), 
натрію (Na), рухомої сірки (S), ру-
хомих форм мікроелементів цинку 
(Zn), міді (Cu), марганцю (Mn), залізa 
(Fe), сума катіонів та насиченість 
основами (H, K, Na, Ca, Mg);

Аналіз кожного зразка прово-
диться в лабораторії WARD, 
Laboratories, Inc., США.

• Розроблення агрохімічних карто-
грам полів інтерполяція елементів 
живлення по полю (Kriging), загаль-
них карт господарства з диферен-
ціацією полів за ступенем забезпе-
чення елементами живлення;

• Встановлення потенціалу поля і 
планової урожайності культури. 

• Встановлення критичних факторів 
пов’язаних з характеристиками 
ґрунту та умовами ґрунтового 
живлення;

• Розроблення рекомендацій по сис-
темі удобрення (NPK+мікроеле-
менти) та оптимальним формам, 
строкам і способам внесення до-
брив.

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДОЗВОЛЯТЬ: 

ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНУ 
УРОЖАЙНІСТЬ ЗА 

ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ НА 
КОНКРЕТНОМУ ПОЛІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  ЕФЕКТИВНОГО АГРОБІЗНЕСУ

ТОВ «АГРІЛАБ»
(067) 465-49-09
sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.com.ua

ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО АГРОБІЗНЕСУ
Комплексна агродіагностика поля і розроблення рекомендацій - від 7 $/га

Діагностика азотного живлення по вегетації культур - від 1,5 $/га

Модернізація техніки для реалізації точного землеробства
- Диференційоване і локально стрічкове внесення добрив
- Автоводіння і автоматичне відключення секцій на перекриттях
- Змінні норми висіву та інше

ТОВ ”АГРІЛАБ”
(067) 465-49-09
sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.com.ua



Всеукраїнський аграрний журнал №5 (40) / 201614

ГІСТЬ НОМЕРА

«НАША МЕТА – ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЇ З МЕНШИМИ ЗАТРАТАМИ»

Агрофірма «Камаз-Агро», керівником якої вже 16 років є зна-
ний на Рівненщині аграрій Микола Олексійович Кошіль, забезпе-
чує роботою 220 працівників. Земельний банк господарства ста-
новить 4300 га у Млинівському районі Рівненської області. Цен-
тральна садиба розташована у мальовничому селі Острожець, 
неподалік ставка, який облюбували лебеді. Тут, окрім офісних 
приміщень та затишної їдальні, є чимала ремонтна майстерня, а 
також майданчик, на якому стоїть сільськогосподарська техніка. 

«Камаз-Агро» займається виро-
щуванням пшениці, ячменю, гороху, 
бобів, сої, ріпаку та цукрового буря-
ка. Сіють 700 га сої, 700 га кукурудзи 
на зерно, 300 га ріпаку, 260 га горо-
ху, 1000 га цукрового буряка, виро-
щують кормові культури – люцерну й 
багаторічні трави для потреб тварин-
ництва, адже тут розводять молочних 
корів, породи українська чорно-ряба, 
покращених голштинами. Підприєм-
ство має власний елеватор, де виро-
бляють якісне насіння не лише для 
власних потреб, а й на продаж.

У господарстві «Камаз-Агро» що-
року сіють 1000 га цукрових буряків, 
оскільки саме ця культура є найрен-
табельнішою. Переробляють його на 
Радехівському та Гнідавському цу-
крових заводах. Микола Олексійович 
Кошіль тісно співпрацює з науков-
цями, тому й погодився на черговий 
експеримент: «Коли ми проводили 
семінар для наших спеціалістів, нау-
ковець Петро Кутя запропонував на 
Рівненщині та Волині вивчити схему 
удобрення буряків низькими дозами 
азоту. Я є прихильником технології, 
перевіреної на власному досвіді, 
при якій маємо урожай 670-700 ц/
га. В середньому ми вносимо 200 кг 
азоту, 60-80 кг фосфору, 180-200 кг 
калію за весь період вирощування. 
Крім того, щоб забезпечити рослину 
необхідним живленням, проводимо 
три-чотири діагностики. Щоб не дава-
ти зайвих добрив, робимо позакоре-
неве підживлення. Також ми вносимо 
по 10 кг комплексних водорозчинних 

добрив, враховуючи стан і потреби 
рослин в елементах живлення. Цей 
експеримент відрізняється тим, що 
тут заплановано внести удвічі менше 
азотних добрив, ніж вносимо ми. 
Тому хочемо вивчити це питання, і 
якщо все спрацює, будемо переходи-
ти на нову технологію. Про результа-
ти експерименту робитимемо висно-
вки після трирічних дослідів».

Наступна наша зупинка – елеватор 
агрофірми, який за добу може при-
йняти та переробити до 1000 т зерна. 

Його обслуговують 11 працівників. 
Тут діють два зерноочисно-сушильні 
комплекси. Перший може просушити 
150 т зерна, а другий – 350 т за добу, 
а очистити 1000 т. Також на терито-
рії елеватора є дев’ять складів, де 
можна зберігати 24000 т зерна. На 
зерноочисних комплексах працюють 
дві лінії «Петкус», де насіння калі-
брується за величиною і товщиною, 
та «Сад» потужністю 80т/год, де 
насіння калібрується за масою. Тут 
виробляють насіння пшениці Кубус 
першої репродукції, ячмінь Вінтмальт 
компанії KWS та сою для компанії 
«Захід-Агробізнес».

Екскурсію територією «Камаз-А-
гро» ми продовжуємо на іншому 
полі, де на Миколу Олексійовича 
вже чекає науковий консультант 
Броніслав Болеславович Котвиць-
кий, який провів чергову діагностику 
посівів цукрового буряка і люб’язно 
погодився розповісти про неї 
детальніше: «Тринадцять років 
тому ми починали з діагности-
ки окремих полів, зараз пере-
йшли на всі поля. Комплексну 
функціональну діагностику на 
13 елементів живлення прово-
димо декілька разів упродовж 
вегетації. Після огляду з’ясовуємо, 
які проблеми на кожному полі, і да-
ємо рецепт позакореневого піджив-
лення. КФД відома з 80-х років, її 
розробили два радянські академіки. 
Активне впровадження розпочалось 
13 років тому. Я привіз із Росії дві 
лабораторії і як науковець почав 
доробляти цю методику на власних 
дослідах на різних типах ґрунтів і 
різних культурах. За десять років ми 
удосконалили її і зараз вона працює 
на всі 100%. Є цілий ряд секретів 
щодо виконання аналізів і щодо реак-
ції на результати. У нас ця методика 
відпрацьована на тимчасових та 
стаціонарних дослідах. Ми постійно 
порівнюємо результати. Врожаї зрос-
ли у 2,5 рази, але не лише за рахунок 
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діагностики й добрив, а й за рахунок 
якісного насіння. Добрива – це веду-
чий елемент технології, що дає най-
більший приріст урожаю, особливо 
в Західній Україні. Хто економить на 
них, той різко програє в урожайності. 
Діагностика може врятувати навіть 
безнадійні поля. Також ми робимо 
експерименти з різними добривами. 
Підхід у нас такий: добрива, що вно-
сяться позакоренево, повинні закри-
вати ті проблеми, які є в даній зоні. 
Ще одне спостереження: добрива, 
які підходять для Західної України, не 
можна вносити на півдні чи сході, бо 
там інші ґрунти й погодні умови. Крім 
комплексних, ми користуємося також 
набором одно- чи двохелементних 
добрив, чистими хелатними, які до-
даються при нестачі мікроелементів в 
комплексних добривах».

Наша екскурсія продовжується. 
Ми оглядаємо поле бобів і гороху, 
що розкинулося зеленим килимом, 
площею 42 га. Микола Олексійович 
висловлює сподівання на хороший 
урожай. Каже, що загалом у гос-
подарстві під горох відведено 260 
га, крім того вперше посіяли 100 га 
бобів. В залежності від культури на 
агрофірмі використовують класичну 
та мінімальну технологію обробітку 
ґрунту.

На зворотному шляху Микола 
Олексійович із гордістю показує 
сільський стадіон, який функціонує 
завдяки підтримці агрофірми «Ка-
маз-Агро». Тут провели належну 
реконструкцію приміщень. На базі 
стадіону тренуються дві футбольні 
команди – старша та молодша вікові 
групи. У приміщенні є бійцівський 
зал, де тренуються прихильники віль-
ної боротьби. Команда багато виграє 
призів на різних змаганнях.

Чергова  наша зупинка – на тери-
торії центральної садиби «Камаз-А-
гро». Микола Олексійович показує 
приміщення майстерні з ремонту 
сільськогосподарської техніки. Тут 
діють токарний, слюсарний, елек-
тричний цехи, а також кузня і склади 
запчастин. Для працівників створені 
комфортні умови роботи, є душові 
кабінки та зручні роздягальні. Поряд 
– критий майданчик, на якому стоїть 

вся техніка. А це 6 тракторів John 
Deere, 1 Case ІН, самохідні оприску-
вачі та обслуговуючі трактори Т-150, 
МТЗ тощо.

Нашу розмову з Миколою Олексі-
йовичем продовжуємо у його неве-
личкому робочому кабінеті.

– Скажіть, будь ласка, наскільки 
змінилась фірма «Камаз-Агро» 
відколи Ви її очолюєте?

– Я керую цим господарством із 
2000 року. Ми своєчасно виплачу-
ємо зарплату нашим працівникам, 
чесно сплачуємо податки, вчасно 
розраховуємось за оренду землі, 
належно забезпечуємо соціальну 
сферу. Люди в нас повірили. Щороку 
частково збільшуємо свій земельний 
банк. У перспективі хочемо вийти 
на 5000 га. На більше не плануємо, 
бо стараємося вести інтенсивний 
розвиток господарства, адже краще 
вкласти кошти і отримати високий 
урожай, аніж досягати цього шляхом 
збільшення площ.

– Хотілось би дізнатись конкрет-
ніше про колектив господарства…

– У нас колектив однодумців. Усі 
спеціалісти з досвідом. Це молодь і 
люди середнього віку. Вони мають 
неабиякий науковий потенціал. 
Маємо три агрономи, два інженери, 
чимало керівників середньої ланки. 
Наша мета – збільшення виробни-
цтва сільськогосподарської продукції 
з меншими затратами. Ми перебува-
ємо у постійному пошуку. Випробо-
вуємо різні варіанти, бо час не стоїть 
на місці, наука йде вперед і потрібно 
невпинно розвиватися самим і вчити 
когось. У нас взимку проводяться 
навчання. Запрошуємо різних спеці-
алістів із багатьох провідних фірм по 
механізації виробництва, засобах за-
хисту рослин, добривах тощо. Маємо 
і своє бачення. Усе це дає відповід-
ний результат. Якщо порівняти сьо-
годнішню врожайність із 2000 р., то 
по всіх культурах вона зросла в нас 
у 2-2,5 рази. Наразі маємо 90-93 ц 
озимої пшениці, 90 ц озимого ячме-
ню, до 650-680 ц цукрових буряків. 
Виходимо на європейський рівень. 
Багато уваги приділяємо покра-
щенню ґрунтів не лише за рахунок 
внесення добрив, але й за рахунок 

седератів, яких щороку сіємо до 600 
га, також вносимо органічні добрива. 
В структурі посівних площ у нас є 
багато бобових культур, які накопи-
чують у ґрунті азот. Вчасний посів 
озимих разом із агротехнікою виро-
щування дає можливість виходити 
на досить хороші врожаї. Наша мета 
– понад 700 ц/га цукрових буряків, 
понад 100 ц/га зернових, щоб можна 
було конкурувати з європейцями.

– Знаю, що у Вашому господар-
стві маєте й тваринництво…

– Так, ми відродили цей напрямок 
діяльності, оскільки він занепадав, як 
і в більшості господарств. Нам дове-
лось збудувати три нові приміщення, 
подумати над тим, як краще органі-
зувати годівлю та утримання худоби. 
На сьогодні маємо 830 голів ВРХ, з 
них 320 дійних корів, а решта молод-
няк. Є тенденція до збільшення пого-
лів’я. Утримання тварин безприв’яз-
не. Роздача кормів відбувається з 
допомогою міксерів на кормові столи. 
Теляток утримуємо в спеціальних 
кабінках на вулиці. Маємо сучасний 
доїльний зал. Корів доїмо двічі на 
день. Надої – 5600 л на корову на рік. 
Молоко збуваємо на ПАТ «Дубномо-
локо».

– Чому обрали шлях аграрія?
– Я народився у 1955 році, а тоді 

на селі були дуже популярні такі про-
фесії як ветлікар, зоотехнік, агроном, 
інженер. Рівень підготовки цих спеці-
алістів був досить високий. Я обрав 
для себе спеціальність агроном. По-
чав роботу в сільському господарстві 
у 1973 році зі Корецького району, 
згодом працював у Радивилівському 
районі. Після цього приїхав на роботу 
в господарство, яким зараз керую.

– Кілька слів про Вашу сім’ю та 
захоплення…

– Сім’я невеличка – дочка, зять, 
двоє онуків, дружина і я. Діти живуть 
у Луцьку, але щотижня приїжджають 
до нас у село. Жінка працює в бух-
галтерії нашої агрофірми. Найбільше 
моє захоплення – це сільське госпо-
дарство, яке займає левову частку 
мого часу, тому практично нема 
можливості піти на рибалку чи на 
полювання.

Леся Заморська
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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 тонни 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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 Волынская область, 13.05.2016 г.

N 90 N 90 + АБК

РЕАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРОЖАЕМ – АКТИВИЗАЦИЯ 
КОРНЕВОЙ ЭКССУДАТИВНОСТИ И ФОТОСИНТЕЗА

Для эффективного управления урожаем нуж-
ны не только удобрения, а легкоусвояемый их 
комплекс. Мы предлагаем: до 30 препаративных 
форм разной формуляции - макро- и микробио-
генные элементы, хелатизированные природными 
кислотами, в т.ч. и калий, живые микроорганиз-
мы, природные регуляторы роста и развития рас-
тений и полисахаридные носители агрохимикатов 
и склеиватели стручков и колосков! Из одних рук 
- разработчика препаративных форм и технологий 
их эффективного и высокоокупаемого примене-
ния. АБК обеспечивает: 
1. Развитие и укрепление корневой системы, ак-
тивизацию корневой экссудативности. 
2. Формирование генеративных органов. 
3. Формирование увеличенного листового аппара-
та и активизацию фотосинтеза. 
4. Активизацию полезных бактерий - как своего 
производства, так и имеющихся в почве и на рас-
тениях.  
5. Максимально возможную завязь и налив про-
дукции. 
6. Cеникацию - методом активизации оттока ас-
симилятов из зеленых частей растений в плод, 
зерно, корнеплоды, овощи. 
7. Получение продукции с лучшими качественны-
ми показателями, в т.ч. семенными кондициями.

Защита от вредоносных объектов в баковых 
смесях c АБК  всегда будет эффективнее при 
меньших затратах на пестициды и не требует при-
менения антидотов, антистрессоров и т.п. Расши-
ренный баланс полноценного пролонгированного 
питания АБК укрепляет иммунитет растения наи-
лучшим образом!

Недостаток одного элемента не заменить из-
лишком другого, это и без Закона Либиха очевидно 
всем, однако с завидным упорством большинство 
вносит преимущественно азот, перепроверяя на 
лучшую усвояемость разные его формы. Но, чтобы 
растение усвоило азот, в первую очередь, нужен 
усвояемый фосфор, а чтобы фосфор лучше усва-
ивался – нужны и фосформобилизаторы и доступ-
ный калий, а чтобы калий был доступный... Ввиду 
его огромной молекулы в разных неорганических 
соединениях он по листу малодоступен, но с помо-
щью микроэлементов, хелатированных природными 
кислотами, и с помощью хелатированного теми же 
природными кислотами калия (впервые в Украине – 
впервые в мире в водном растворе – до 20 элемен-
тов!) – урожай можно собрать с гораздо меньшими 
потерями. А чтобы не терять, а получить больше 
тонны прибавки зерна, еще не поздно применить  
баланс элементов питания, полезных бактерий, 
природных регуляторов роста и полисахаридов – 
АгроБиоКомплекс – АБК. Чтобы растения были 
сильными и на слабых, и на более сильных полях 
– в АБК есть легкоусвояемый фосфор. Применение 
АБК позволили повысить в 2015 году  урожайность 
отечественных сортов озимой пшеницы до 115-139 
ц/га (на 70-180% - это не опечатка!).

Недобор урожая, особенно озимых, без усиле-
ния фотосинтеза, активизации оттока ассимилян-
тов, в этом году еще более очевиден. Это особен-
но верно и для ярых культур - без укрепления их 
корневые системы на ранних стадиях развития, 
пострадают больше от последующего более за-
сушливого периода. Управляйте урожаем – при-
меняйте АБК!

Ответим на любые вопросы, поможем собрать больше урожая высшего качества.
Тел: (067) 404-6399; (050) 610-1445; (097) 386-0850; Email: vv51@mail.ru, cайт: www.agroprofi.info 

Киевская область, 23.05.2016 г.

N156

+ АБК

N156 + АБК
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ПРОДУКТИ КОМПАНІЇ ADAMA 
РЕКОМЕНДУЮТЬ ПРОВІДНІ АГРОНОМИ

Понад шістдесят найменувань продуктів та рі-
шень для сільського господарства пропонує укра-
їнським аграріям світовий лідер із виробництва та 
постачання брендових постпатентних засобів за-
хисту рослин та інших продуктів хімічної промис-
ловості, ізраїльська компанія ADAMA Agricultura 
lSolutions, що має понад 60-річний досвід роботи 
та бездоганну репутацію завдяки якості продукції 
та увазі до потреб клієнтів.

Препарати ADAMA використовують провідні господарства. 
Агрономи, які перевірили дію засобів захисту рослин цієї ком-
панії на практиці, задоволені ними і рекомендують застосову-
вати їх своїм колегам.

Ми побували на полях ПАП «Агропродсервіс» та ТОВ 
«Агродружство Євішовіце Україна». Ці агропідприємства 
користуються продуктами компанії ADAMA і дуже задоволені 
їх ефективністю.

Разом із регіональним представником компанії «Адама 
Україна» в Тернопільській та Івано-Франківській областях 
Романом Трачем та головним агрономом із захисту рослин 
ПАП «Агропродсервіс» Ігорем Ліщинським ми оглянули поле 
у с. Воля, Теребовлянського району Тернопільської області, на 
якому засіяна соя сорту «Богеміанс».

«Загалом у нашому господарстві відведено під сою 3800 
га, – розповів Ігор Ліщинський. – Цього року ми почали сіяти 
цю культуру на 2 тижні раніше, ніж минулого, тобто з 15 квітня, 
оскільки погодні умови були сприятливими для цього. Першу 
обробку проти бур’янів провели одразу ж після посіву. Ми 
внесли гербіцид Містраль™ в нормі 0,4 кг/га плюс Проме-
трекс™ – 2 л/га. Найзлісніший бур’ян, з яким ми боремося – це 
лобода біла. Містраль™ гарно її контролює, а Прометрекс™ 
підсилює ефект. Гербіцид ідеально працює перед дощем або 
ж після нього, а якщо погода суха, то стараємося давати біль-
ший вилив робочого розчину – до 300 л/га. Соя вже почала 
сходити, а бур’янів нема. Це свідчить про надійний контроль 
даною сумішшю однорічних дводольних бур’яні на найбільш 
важливих початкових етапах розвитку сої».

Також головний агроном з захисту рослин ПАП «Агропродсер-
віс» зазначив, що на посівах цукрового буряка, якого у господар-
стві 3200 га, використовують гербіцид із інноваційною формуляці-
єю Голтікс™Голд. Цей препарат має тривалу ґрунтову дію, високу 
ефективність, стійкість діючої речовини до ультрафіолетового 
випромінювання, широкий температурний діапазон використання. 
В комплексі з ним обов’язковим є гербіцид Бельведер™ Форте, 
що забезпечує повноцінний захист цукрових буряків. 

«Ми дуже задоволені цими препаратами, – стверджує 
фахівець.– Цього року ми зробили наголос на якості посіву 
соняшнику та кукурудзи. Щоб захистити їх від шкідників, 
скористалися протруйником Сідопрід™. Результатом задо-
волені, бо бачимо, що препарат дійсно працює. З фунгіцидів 
використовуємо Бампер Супер™. До речі, всі новинки ЗЗР ми 
спочатку застосовуємо на площі 100-200 га, щоб апробувати 
та порівняти, і лише упевнившись в якості і надійності препа-

ратів, починаємо системно їх застосовувати». 
Регіональний представник компанії «Адама Україна» в 

Тернопільській та Івано-Франківській областях Роман Трач за-
значив, що з ПАП «Агропродсервіс» налагоджена тісна співп-
раця. З кожним роком це високотехнологічне господарство 
використовує все ширшу лінійку продуктів компанії. Зокрема 
сою захищають препаратами Прометрекс™ і Містраль™. 
Перший з них – селективний гербіцид для боротьби з одноріч-
ними дводольними та деякими злаковими бур’янами у посівах 
багатьох польових культурах. Він є визнаним фахівцем проти 
гірчиці польової та редьки дикої; не має обмежень у сівозміні; 
має високу селективність дії; істотно знижує негативний вплив 
бур’янів у ранній, найбільш важливий період розвитку куль-
турних рослин. Містраль™ – це високоселективний системний 
гербіцид ґрунтової дії для знищення однорічних дводольних 
та злакових бур’янів. Він здатний викорінити найбільш злісні 
бур’яни, дає оптимальний весняний старт культурі без кон-
курентного середовища, має тривалий період захисної дії та 
високу селективність.

«В цьому році компанія ADAMA зареєструвала ряд нових 
продуктів в Україні, – розповів Роман Трач. – Зокрема се-
лективний післясходовий гербіцид системної дії Елегант™, 
призначений для боротьби з однорічними та деякими багато-
річними дводольними бур’янами на посівах зернових культур. 
Даний продукт ефективний проти переважної більшості най-
більш шкодочинних бур’янів у посівах зернових, має широке 
вікно для застосування: від кущення – до другого міжвузля, 
відсутня післядія на наступні культури в сівозміні. Серед но-
винок – гербіцид для захисту кукурудзи Апріорі™ та фунгіцид 
для багатьох культур Кустодія™.

Задоволений продуктами ADAMA і головний агроном ТОВ 
«Агродружство Євішовіце Україна» Андрій Онищук.

«Наше господарство обробляє 5500 га землі, з них 436 
га цього року відведені під ріпак, – розповів фахівець. – У 
с. Раковець, Збаразького району Тернопільської області, 
маємо три поля ріпаку загальною площею 153 га. При 
першій обробці даної культури ми використовували Пірі-
некс® Супер в суміші з бором. Під час цвітіння обробляємо 
інсектицидом Маврік™ – 0,3 л/га та фунгіцидом Кусто-
дія™–1 л/га плюс карбамід. Маврік™ захищає ріпак від 
шкідників, а Кустодія™ допомагає боротись із хворобами. 
Крім того, Маврік™ безпечний для бджіл. Щодо фунгіциду 
Кустодія™, то даний препарат має хороший озеленюючий 
ефект, що подовжує період цвітіння, у ріпаку збільшується 
тривалість фотосинтезу, що сприяє покращенню урожайно-
сті. Сою гарантовано захищаємо препаратами Містраль™ і 
Прометрекс™. Поля чисті до 40 днів. Також для захисту сої 
від хвороб хочемо спробувати фунгіцид Супрім™. Серед 
новинок ADAMA почали застосовувати препарат Кусто-
дія™. Цього року ми вперше працюємо з цим фунгіцидом, 
замовили його на 80% площі ріпаку. Загалом з компанією 
ADAMA наша співпраця триває вже понад 5 років. Препа-
рати дуже хороші, ми задоволені їх дією, бо жодного разу 
не мали проблем».

Леся Заморська





ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ 
ВРОЖАЙНОСТІ

Облік біологічної урожайності не дає абсолютно точного 
прогнозу, тому багато агрономів даною процедурою нехту-
ють, оцінюючи розмір майбутнього врожаю на око і покла-
даючись на свій багаторічний досвід.

І ця стаття буде присвячена не тому, як правильно врахувати біоло-
гічну урожайність певних культур, а тим аспектам, які відкриваються в 
процесі обліку і аналізу структури врожаю на конкретному полі.

Озерненість колосу
Колос складається з колосків, і ось в цих самих колосках відзначаєть-

ся цікава особливість. Він може бути порожнім, так само можна виявити 
в ньому лише одне зернятко, зазвичай два, іноді три, рідко чотири, але 
одного разу я нарахував по шість зерен в кожному колоску. Проана-
лізував за попередниками: по пару – 3, по зябу – 2-3, по стерні 2 (ста-
більно), по стерні з азотом – 3-4. Відповідно, азот як мінералізований в 
пару, так і мінеральний, дав додаткове зерно в колоску, а цих колосків в 
середньому 10 штук. Тобто при однаковому розмірі колоса по стерні і по 
стерні з азотом різниці за видовою врожайністю практично немає, а на-
справді + 30%. Хоча по пару різниця в видовій значна, але тільки не за 
розміром колоса, а по висоті і біомасі рослин – за рахунок більш опти-
мальних умов для розвитку кореневої системи, що обманює наші очі.

Висновок: на озерненість колоса впливає густота стеблостою, агро-
техніка, добрива, тобто забезпеченість в мінеральному живленні окремо 
взятої рослини.

Цікавий факт: в колоску закладається 8-11 зачатків квіток, але, як 
тільки рослина розуміє, що харчування вистачає на певну кількість (за-
звичай 2-4), інші перестають рости.

Польова схожість і кількість продуктивних стебел
При обліку польової схожості також можна відзначити ряд цікавих 

фактів.
Присутня однозначна кореляція за агрофонами. Чим краще підго-

товлене поле і більше вміст вологи, тим вище цей показник, тобто по 
пару показник вологи вище ніж по зябу, по зябу він вище ніж по стерні. 
Але ідеально підготувавши ґрунт, пам›ятайте про ґрунтову кірку, яка 
утворюється після випадання опадів до сходів культури. Якщо проблему 
вчасно не вирішити, отримаєте польову схожість нижче ніж по стерні.

Частина рослин, що зійшли, випадає під час вегетації від посухи, 
шкідників, хвороб. І аналіз між польовою схожістю і продуктивними ко-
лоссям так само дає багато приводів для роздумів, наскільки правильно 
ви захищали культуру по вегетації.

Маса 100 зерен
Цим показником складно управляти, так як за моїми спостереження-

ми він в основному залежить від температурного режиму в фазу цвітін-
ня-колосіння пшениці. І тут вирішальним фактором виступає захист рос-
лин від шкідників і хвороб. Якщо застосування інсектицидів не так до-
рого, то фунгіцидами сильно не побавишся. Необхідне чітке розуміння 
економічної ефективності внесення фунгіцидів в ситуації, що склалася. 
Головна мета цих маніпуляцій полягає в забезпеченні зерну заповнення 
всього відведеного йому рослиною простору в квіткової лусочці.

Компенсація рослиною наших помилок
Пшениця – це комп›ютер, який готовий на будь-якому етапі зростан-

ня і розвитку перерахувати свої можливості і компенсувати втрати, але 
тільки в тому випадку, якщо немає жорсткої конкуренції.

Невелика кількість сходів компенсується кількістю продуктивних па-
гонів за рахунок кущіння;
• невелика кількість продуктивних пагонів може компенсуватися в про-

цесі розвитку збільшенням числа колосків у колосі;
• невелике число колосків у колосі компенсується зростанням числа 

зерен в колоску;
• невелике число зерен компенсується підвищенням маси 1000 зерен.

Висновок: Рослина компенсує втрати лише в разі забезпеченості її 
елементами мінерального живлення фосфором на початку вегетації і 
азотом по всій вегетації. Якщо вологозабезпеченість дозволяє отриму-
вати високу врожайність, то виникає потреба в мікроелементах.

Виходячи з вищесказаного, можна відзначити, що чим ближче фаза 
розвитку пшениці до повної стиглості, тим менше її можливості компен-
сувати урожай. Тому основні фактори оптимального розвитку культури 
необхідно забезпечити до початку вегетації, оптимізувавши підготовку 
ґрунту, норму висіву і мінеральне живлення відповідно до ґрунтово-клі-
матичних умов.

http://agrosite.org/publ/stati_po_rastenievodstvu/biologicheskaja_urozhajnost/1-1-0-4
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ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
«РОСЛИНИ ДОБРЕ ВИТРИМАЛИ ПОХОЛОДАННЯ»

Продовжуємо реалізовувати спільний проект журналу «АгроЕліта», компанії «Сесван-
дерхаве Україна» та ТОВ «Україна-2001». Ми відвідали підприємство 19 травня та побачили, 
що на сьогоднішній день цукровий буряк, враховуючи досить стресовий температурний 
режим, знаходиться у нормальному процесі вегетації. Завдяки чому це стало можливим? 
В ТОВ «Україна-2001», який очолює Олександр Петрович Камінський, прикладають мак-
симум зусиль для втілення продуктивних технологій у виробниче життя підприємства. На 
даний період актуальними технологічними заходами є захист цукрового буряку від бур’янів 
і шкідників, а також  підживлення рослин, про що і піде мова. Але ключовим моментом була 
і залишається спеціальна сортова агротехніка для високопродуктивних сортів – нагадаємо, 
що ми досліджуємо розвиток гібридів цукрового буряку компанії SESVANDERHAVE: Федері-
ка та Предатор, які висіяні на полях ТОВ «Україна-2001».

– Олександре Петровичу, розкажіть, які заходи 
на бурякових полях Ви проводили після 16 квітня до 
сьогодні?

– Після нашої з вами попередньої зустрічі ми провели 
ще три обробки полів цукрового буряку від бур’янів: 
препаратами бетанальної групи та Голтіксом™ КС. 
Перша обробка – Бетапур, Ке, 1 л/га + Голтікс™ КС, 2 
л/га; друга: Біцепс Гарант, 1 л/га + Голтікс™ КС, 2 л/га, 
третя обробка: Біцепс Гарант, 1 л/га + Карібу®, 30 г/га. 
Звичайно, боролися з довгоносиком: обробляли поля 
інсектицидом Енжіо® та іншими, і вже небезпеки немає. 
Наразі закінчуємо підживлення аміачною селітрою, вно-
симо по  2 ц/га. Зараз фаза розвитку буряку - 2-3 пари 
справжніх листків, якраз вологий ґрунт, що добре для 
внесення добрива. Така агротехнічна операція націлена 
на головний момент –  перемогу буряку в конкурентній 
боротьбі з бур’янами, що в невеликій кількості лиши-
лись. Чим скоріше це станеться, тим краще, і не треба 
буде робити додаткову обробку гербіцидами.

До кінця травня закінчимо захист від бур’янів на тих 
полях, які потребують цього. Також внесемо бор і марга-
нець – 1 л/га. Бор, зокрема, є дуже корисним добривом, 
він нівелює проблему кореневих гнилей та позитивно 
впливає на цукристість. Вносимо його навесні три рази.

Відмічу, що ми не купуємо повний комплект засобів 
захисту рослин та добрив заздалегідь на початку сезо-
ну. Придбали якусь частину, а потім закупляємо по мірі 
потреби. Так робимо тому, що ціна на них зараз значно 
дешевша. На сьогодні дефіциту засобів захисту рослин та 
добрив немає, тому робити великий запас немає сенсу. Це 
не означає, що ми не маємо затверджених технологічних 
карт. Вони заздалегідь складені, але в процесі роботи під-
лягають корекції – згідно непередбачених змін у зовнішніх 
умовах. Під кожне поле треба підібрати певні препарати та 
певні пропорції, бо на різних полях різна структура ґрунту, 
процент вологи та, відповідно, різні бур’яни.

– В якому стані знаходяться гібриди цукрового 
буряку SESVANDERHAVE? Чи добре триває їх розви-
ток?

– Буряк наразі знаходиться у фазі розвитку 3-4 лист-
ка, висота 10-15 см. На перших стадіях він розвивається 
повільно, оскільки відбувається линька кореня. Після 
цього починається інтенсивна фаза розвитку. Наразі 
як раз вона і триває, тільки тепла більше потрібно, бо  
негативним аспектом для цукрового буряку є низькі нічні 
температури. Зараз вночі +4…+5°С, а це стресовий стан 
для рослини. Якщо забарвлення в буряка світло-зелене 
– це реакція на таку температуру. Але обидва гібриди – і 
Федеріка, і Предатор, добре витримують похолодання і 
мають меншу, в порівнянні з іншими гібридами, затрим-
ку у фазі розвитку. Головне, щоб різких температурних 
перепадів не було, бо це сприяє розвитку хвороб. Цукро-
вий буряк потребує дуже багато уваги, простих рішень 
тут немає. Взагалі-то всі операції, які треба проводити 
з сільськогосподарською культурою – будь-якою – є 
досить складні. І вони складні навіть не стільки самі по 
собі, скільки в термінах, в маневруванні, виборі страте-
гії, у влученні в щасливий випадок. Виходить суцільна 
імпровізація: видався добрий погожий день – виходимо 
працювати в поле, хоча погода може швидко змінитись. 
У нас, до речі, не обійшлось без невеликих погодних ін-
цидентів: були зливи – трохи змило буряк в двох місцях, 
пройшла пилова буря, до того ж, трохи встиг нашкоди-
ти довгоносик, коли залітав на поля, тож, у підсумку, 
приблизно 8 га буряку довелося пересіяти, але інших 
гібридів, не SESVANDERHAVE – вони не постраждали.

– Як Ви охарактеризуєте густоту посівів?
– При сівбі буряку, та й будь-якої іншої сільськогоспо-

дарської культури, дуже важливо сформувати достатню 
густоту посівів (кількість рослин на одиниці площі), тому 
при  виборі норми висіву слід не забувати враховувати 
не тільки польову схожість насіння, а й те, що як мінімум 
5% рослин буде втрачено – чи при збиранні, чи навіть 

СПЕЦПРОЕКТ
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ще до збирання. Ми висівали 1,3…1,4 посівних одиниці 
на 1 га і на сьогоднішній день  маємо 80…115 тис. рос-
лин/га., що є досить задовільним показником.

– Що буде з тим буряком, який Ви пересіяли?
– Колись читав статтю про одного угорського ферме-

ра, який все життя працював поваром, а потім раптом 
вирішив зайнятись сільським господарством, що в нього 
успішно вийшло. І він висловив таку тезу, що після посі-
ву будь-якої культури сходи мають з’явитись не пізніше 
трьох днів, особливо це стосується кукурудзи. Все, що 
сходить через два тижні – це є бур’яни. Що стосується 
тих буряків, які ми пересіяли, то нашою головною зада-
чею є досягти максимально дружніх, рівномірних сходів 
– у порівнянні з буряком, який сіяли вчасно. В інакшому 
разі між ними відбудеться конкуренція, в якій зрозуміло, 
хто переможе. 

– Яким чином на підприємстві робите облік шкід-
ників?

– Кожен день оглядаємо поля, навіть, якщо зробили 
інсектицидні обробки, щоб в разі небезпеки швидко при-
йняти міри. Не секрет, що в появі певних шкідників на 
полях є циклічність, і хочу зазначити, що терміни в цих 
процесах змінились, оскільки сіяти ми почали раніше. 
Тому наслідки цього враховуємо за всіма можливими 
аспектами. 

– Чи використовуєте регулятори росту на цукро-
вому буряку?

– Ні, не використовуємо. Справа в тому, що немає 
зареєстрованих регуляторів росту для буряку, але я 
чув про певні експерименти в цьому плані. Ми також 
пробували експериментувати на невеличкій площі, але 
позитивного результату не побачили. Можливо, потрібні 
інші препарати, інші норми, інші терміни, але схеми як 
такої ще не існує. Втім, зазначу, що гібриди Федерика та 
Предатор цього, певно, і не потребують, бо сходи є рів-
номірними і розвиток досить динамічним. А для підтрим-
ки стійкості до хвороб та шкідників достатньо хімічних 
обробок, які ми робимо.

– Вологи тепер достатньо?
– Як вам сказати… Якщо 2 роки підряд випадало 

дощів менше 400 мм, то тепер не можна сказати, що її 
цілком достатньо. Земля поглинає дощі з жадністю. По-
дивимось за конкретними показниками: в березні у нас 

випало 16 мм опадів – це дуже мало. В квітні отримали 
48 мм – вже краще. Станом на 19 травня випало вже 45 
мм. Тенденція позитивна. Але в нашому регіоні завжди 
були помірні опади. 

– Звідки так оперативно отримуєте цю інформа-
цію?

– Тут недалеко в компанії АDАМА є метеостанція, 
послугами якої я користуюсь. Також для більш повної 
картини використовую данні державної метеостанції, 
яка теж знаходиться поруч, у нашого підприємства там є 
відділ. Але ситуація така, що опади навіть на відстані не 
більше кілометра вже можуть бути різні.

Бажаємо ТОВ «Україна-2001» успіхів в подальшій 
роботі! Продовження читайте в 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

Дія 
гербіциду 
на лободу
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ЯКІСНЕ НАСІННЯ ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» 
– ГАРАНТІЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ

Провідна аграрна компанія ПП «Західний Буг» має в обробітку 37 тис. га землі на Львівщині та Волині. 
У структуру підприємства входить вісім рільничих підрозділів та три сертифіковані елеватори у Сокаль-
ському, Буському та Бродівському районах Львівської області. На території Бродівського елеватора 
розміщений сучасний насіннєвий завод потужністю 200 тонн на добу. Тут готується якісне насіння, з 
високою сортовою чистотою, схожістю та енергією, що є запорукою високого врожаю. На заводі працю-
ють із насінням таких зернових та олійних культур як озима та яра пшениця, озимий ячмінь, соя, горох.

Про процес виготовлення насіння детально розповідає 
Христина Кудлик, фахівець відділу виробництва ПП 
«Західний Буг»:

«На насіннєвому заводі встановлене обладнання 
німецької компанії PETKUS. Лінія складається з чотирьох 
агрегатів. Перший – це сепаратор U15, що розділяє зерно 
за величиною. Сепаратор має 2 решітних стани. Зерно 
проходить через верхній решітний стан, на верхньому ситі 
залишаються грубі рештки, необмолочене зерно й солома. 
Далі основна маса зерна попадає на нижній решітний стан. 
Звідти просівається бите, дрібне зерно, а маса, що залиша-
ється, – йде на очищення. Сепаратор U15 також забирає 
пилюку й лушпиння.

Другий агрегат – трієрний блок ТА-01/12 – це машина, яка 
складається з двох трієрних циліндрів із отворами певного 
діаметру. Від величини цих отворів залежить, які домішки 
вони забиратимуть: один циліндр забирає довгі частинки, 
другий – короткі.

Третя машина, найбільш важлива у насінництві, – це 
пневмовібростіл. Агрегат KD 400 калібрує зерно за питомою 
вагою: зерно із найбільшою питомою вагою, найбільш ви-
повнене, найгрубше, найважче йде до насіння, а найлегше, 
невиповнене – до відходів. Після цього вже очищене насіння 
або фасуємо не протруєне, або пропускаємо далі для прот-
руювання.

Четвертий агрегат – протруювальна машина безпе-
рервної дії WillyNiklas14 німецького виробництва. Вона 
забезпечує лагідну роботу з насінням, не травмуючи 
його, та рівномірне якісне нанесення препарату на 
зерно. Наш насіннєвий завод користується послугами 
лабораторій, які допомагають визначати якість протрую-
вання зерна за двома параметрами: стійкість препарату, 
нанесеного на зерно (чи він не осипається, не зали-
шається на агрегатах, мішках), та кількість активної 
речовини, тобто рівномірність її нанесення на насінини. 
Таким чином досягаємо 100% якості та впевненості у 
тому, що насіння дасть відмінну схожість, а згодом – 
високий урожай». 

Якісно вирізняється ПП «Західний Буг» ще й тим, що має 
власну агрохімічну лабораторію, яка займається листковою 
діагностикою, діагностикою ґрунтів, що допомагає агроно-
мам правильно підібрати засоби захисту та живлення. Також 
лабораторія є і на елеваторі, де проводять контроль якості 
насіння, на кожному етапі його приготування визначають 
чистоту, масу тисячі насінин, і за допомогою агрохімічної 
лабораторії – схожість та енергію.

Дмитро Костарєв, старший агроном-аналітик ПП 
«Західний Буг»:

«Агрохімічну лабораторію заснували 4 роки тому. Для її 
обладнання залучили фахівців із Польщі та Німеччини. Ми 
здійснюємо дослідження для забезпечення максимальної 
врожайності культур, які вирощуються у нашому господар-
стві, та надаємо послуги усім зацікавленим. Виконуємо 
повний агрохімічний аналіз ґрунту, води, насіння, зерна, 
листкову діагностику. Методики використовуємо іноземні, 
зокрема, які діють у Німеччині». 

Отже, якість у ПП «Західний Буг» контролюється на кож-
ному етапі: від поля – до готового продукту, який фасується 
у мішок чи біг-бег. Лабораторія заводу відбирає взірці з 
кожної машини з насіннєвим матеріалом, яка заїжджає на 
елеватор, і перевіряє, щоби не було видового забруднення 
та ураження хворобами. Лінію із виробництва насіння очи-
щають після кожної культури, сорту і репродукції, що усуває 
ризик засмічення. Обов’язково зачищають і комбайни та 
машини, адже чистота насіння – надзвичайно важлива. Бо 
якщо фермер купить ідеально якісно відкаліброване насін-
ня, але сортова і видова чистота не буде збережена, то на 
полі у нього виросте горох з капустою…

А робота з чистотою сорту починається ще в полі. І тут 
є свої важливі моменти, про які розповідає Володимир 
Крупак, агроном-аналітик ПП «Західний Буг»:

«Технологія вирощування культур для виробництва насін-
ня та їх сівозміна у нас відповідає стандартам насінництва. 
По-перше, для насіннєвих посівів ми підбираємо найпро-
дуктивніші поля, кращі ґрунтові умови. По-друге, базове 
та добазове насіння купуємо імпортоване з Європи, хоч 
воно й набагато дорожче. По-третє, у насіннєвих посівах 
попередниками є культури, оптимальні для технології 
загалом, скажімо, для пшениці – буряк, ріпак або соя, для 
ячменю – переважно ріпак. До того ж, ми активно боремось 
із сортовим та видовим засміченням, додатково проводимо 
видове прополювання, не допускаємо забур’яненості посі-
вів. Дотриманню сортової чистоти сприяє й те, що сорти, які 
ми вирощуємо, потрапляють на те ж саме поле, на якому 
вони вже росли. Наприклад, якщо на певному полі росла 
озима пшениця сорту Кубус, то в подальшому на цьому полі 
у сівозміні надаватиметься перевага тому ж таки Кубусу.

Також у нас дуже ефективна технологічна карта живлен-
ня та захисту від шкодочинних факторів. Ми не економимо 
на вирощуванні насіння, тому не використовуємо препа-
ратів-генериків, тобто не створюємо додаткових ризиків, 
які могли би вплинути на кінцеву якість насіння. Триразова 
обробка фунгіцидами, в т. ч. по колосу, 1-2 внесення регуля-
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торів росту – це все недешево, але дає результат! Те ж саме 
стосується системи живлення – вона забезпечує добрий 
розвиток і формування якісного насіння». 

Для будь-якого виробника насіння важливо мати неве-
лику кількість сортів та виготовляти їх у великому об’ємі, 
тому що багато сортів – це завжди ризик засміченості. А в 
насінництві найважливіше – зберегти чистоту кожного сор-
ту. Саме тому ПП «Західний Буг» орієнтується на найбільш 
перспективні сорти, працює з надійними оригінаторами. 
Для реалізації пропонують: пшеницю озиму від оригінато-
рів KWS, NPZ-Lembke, SaatenUnion,Strube (Німеччина) та 
вітчизняних – Інститут фізіології рослин і генетики НААН 
України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла 
НААН України; пшеницю яру від KWS, NPZ-Lembke, Strube 
та Інституту фізіології рослин і генетики НААН України; 
ячмінь озимий від Oseva (Чехія), KWS.

Володимир Крупак, агроном-аналітик 
ПП «Західний Буг»: 

«Підбираючи сорти, ми орієнтуємось виключно на 
провідні європейські компанії – KWS, SaatenUnion, Strube, 
NPZ-Lembke, Oseva – селекція яких є визначальною не 
лише в Україні, а й на Батьківщині цих компаній – у Німеч-
чині та Чехії. У нас, на Західній Україні, більш пластичним 
і, на жаль, менш інтенсивним сортам вітчизняної селекції 
важко конкурувати щодо врожайності з такими сортами 
як Кубус, Мулан, Скаген, Акратос тощо. Та, незважаю-
чи на це, ми не забуваємо українську селекцію – цього 
року вирощуємо такі «народні» сорти, як Новокиївська, 
Миронівська 65 і Зимоярка. Перш ніж впроваджувати сорт, 
ми вивчаємо його характеристики і знайомимось із ним у 
польових умовах – на демонстраційних посівах як наших, 
так і колег-виробників насіння. Крім того, не пропускаємо 
жодної значної виставки, присвяченої насінництву в Україні 
та за кордоном, оскільки тільки на таких заходах можна 
ознайомитись зі справжніми новинками, з перших уст 
почути про сучасні розробки та перспективи селекції.

У нас багато сортів на випробовуванні, у т. ч. ті, які тільки 
проходять реєстрацію. У кожного є свої особливості та уні-
кальні риси, які, однак, проявляються у залежності від умов 
середовища. Ми спостерігаємо за цими проявами, вивчаємо 
сорти, щоби потім зупинитись на тих, які найбільше підходять 
для нас і для ринку. Сорти, які вирощуємо, ми підбирали за 
чітким переліком критеріїв, найголовніший серед яких ста-
більність – це стабільність у якості вхідного насіння (базове 

та добазове насіння), стабільність врожаїв, стабільність 
розвитку при змінних погодних умовах. Надаємо перевагу 
сортам, які вже зарекомендували себе на ринку України, 
також плануємо зайнятися новинками, оскільки наша ціль 
досить амбітна – «диктувати моду», а не «пасти задніх».

Новий етап розвитку ПП «Західний Буг» – надання послуг 
вирощування насіння для оригінаторів та великих агро-
компаній. Насіння від фірми-оригінатора чи дистриб’ютора 
висівають на своїх полях, вирощують та готують і фасують 
його на потужностях власного насіннєвого заводу. А пред-
ставник оригінатора здійснює контроль на полі, на елева-
торі, відбирає зразки, проводить аналіз і згідно з умовами 
договору викуповує це насіння і реалізує його. Наразі у 
ПП «Західний Буг» закладені посіви пшениці у співпраці з 
оригінатором Strube та МПП «Фірма «Ерідон», ексклюзив-
ним дистриб’ютором насіння DSV в Україні. Також 2015 року 
виконували послуги доробки насіння для KWS: ярий ячмінь, 
яру та озиму пшеницю. Світові виробники насіння довірили 
підприємству цю роботу, знаючи, що воно виконає її якісно.

На насіннєвому заводі ПП «Західний Буг» готує насіння 
не лише для власних потреб, а й надає послуги його 
очищення, калібрування та протруювання іншим підпри-
ємствам. Також тут можна зберігати насіннєвий матеріал 
ярих культур для подальшої доробки насіння перед вес-
няним посівом. Посівний матеріал купують господарства 
не лише Західної України, а й Київської, Чернігівської, 
Вінницької, Харківської та інших областей.

Врожаї ПП «Західний Буг» постійно зростають, що є 
гарантією якості виготовленого продукту. Усі активи під-
приємства та його працівники відкриті для кожного клієнта. 
Можна не лише зателефонувати і отримати кваліфіковану 
підтримку агрономів і спеціалістів із приготування насіння, 
а й приїхати на завод, подивитись на процес та оглянути 
поля. 

Щороку ПП «Західний Буг» проводить День поля. Цього-
річ 17 червня фермери матимуть можливість побачити не 
лише демонстраційні посіви, а й насіннєві, звідки збирати-
муть зерно, дороблятимуть і продаватимуть його. Можна 
буде зайти в поле, оглянути в якому стані посіви, як вони 
доглянуті, як виглядає зерно, яка густота, потенційна вро-
жайність насіння, щоби фермер ще у полі зрозумів, що він 
купуватиме. 

Зважаючи на те, що ПП «Західний Буг» не перекуповує 
зерно, а самостійно його вирощує та готує насіння, тому й 
ціни є приємними для покупців. Найголовніше, що цій ком-
панії довіряють, і це – найвищий показник!

80600, Львівська область,
м. Броди, вул. Коженівського, 13

відділ продажу:
050 372 62 51, Юрій, 050 338 43 58, Христина

nasinnya@zahbug.com.ua
zahbug.com.ua
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Прискорене і стійке наростання виробництва зерна – основне завдання сільського 
господарства, у вирішенні якого важлива роль відведена кукурудзі – як одній із найпро-
дуктивніших культур різностороннього використання. Для успішного виконання завдан-
ня зі збільшення виробництва зерна цієї культури, а також надання надійної стабільності 
зерновому виробництву, особливо важливе значення має збалансована система удо-
брення, яка повинна включати і застосування мікродобрив.

Мікродобрива є важливим резервом підвищення 
урожайності та якості зерна кукурудзи. Як відомо, 
найкращий спосіб забезпечення рослин мікроеле-
ментами є позакореневе підживлення, головним 
чином у фазах інтенсивного росту і розвитку, коли 
елементи живлення засвоюються у великих кількос-
тях, а коренева система не завжди здатна засвоїти їх 
у повному обсязі до потреби. У стресових ситуаціях 
(посуха, низькі температури тощо) позакореневе під-
живлення є практично єдиним способом забезпечен-
ня рослин деякими елементами живлення, особливо 
мікроелементами.

Дослідження щодо впливу позакореневих піджив-
лень мікродобривами «УАРОСТОК»® на урожайність 
та якість зерна кукурудзи проводили впродовж 2012 

– 2014 рр. на дослідному полі кафедри рослинництва 
у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий мало 
гумусний. Попередником кукурудзи на зерно була 
пшениця озима. Дослідження проводилось на фоні 
внесення мінеральних добрив N120P90K90 + побічна 
продукція попередника.

Схема позакореневого підживлення кукурудзи мі-
кродобривами «УАРОСТОК»® включала дві обробки у 
фазу 3-5 листків добривами «РОСТОК» Макро 1 л/га 
+ «РОСТОК» Кукурудза 1 л/га та у фазу 7-8 листків 
«РОСТОК» Кукурудза 2 л/га + «РОСТОК» Цинк 1 л/га.

Агрохімічні властивості добрив «УАРОСТОК»® які 
використовували у досліді наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Хімічний склад добрив «УАРОСТОК» ®, г/л

Марка N P2O5 K2O MgO SO3 Fe Mn B Zn Cu Mo

Кукурудза* 80 - - 42 26 4,2 4,2 2,2 22 1,5 0,1

Макро* 60 120 60 0,2 10 1,4 1 0,2 2,2 2,5 0,05

Цинк - - - - - - - - 100 - -

Примітка: * – добрива містять 5 г/л гумінових речовин та 0,4%  амінокислот

Листкова поверхня є однією з істотних ознак сор-
тових особливостей і має велике значення у розвит-
ку і формуванні продуктивності рослин кукурудзи. 
Цей біометричний показник є одним із критеріїв, які 
характеризують здатність культури поглинати актив-
ну радіацію та накопичувати органічну речовину. 

Дослідженнями встановлено, що біологічні осо-
бливості гібридів впливали на формування листкової 
поверхні кукурудзи. У різні періоди перевага за цим 
показником була у гібриду Ромашка СВ у середньо-
му на 4-8% порівняно з гібридом Ріст СВ (табл. 2). 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОДОБРИВ «УАРОСТОК»® 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ

Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу 
Богдан Вокальчук, агроном-агрохімік  ТОВ «Український Аграрний Ресурс»
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Таблиця 2. Динаміка наростання площі листкової поверхні рослин кукурудзи залежно від обробки 
посівів мікродобривами «УАРОСТОК»®, тис. м2 /га, (середнє за 2012 – 2014 рр.)

Гібрид

Фази росту і розвитку

9-10 листок викидання волоті молочна стиглість 

Без 
мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 

мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 
мікродобрив «УАРОСТОК»®

Ріст СВ (ФАО 200) 9,2 9,3 42,4 43,8 34,6 38,1

Ромашка СВ (ФАО 290) 9,5 9,6 44,7 45,6 38,4 41,4

У результаті проведених досліджень встановлена 
очевидна перевага позакореневого підживлення мікродо-
бривами «УАРОСТОК»® над варіантом без підживлення. 
Внесення мікродобрив у деякій мірі впливало на розміри 
листкової поверхні рослин кукурудзи впродовж всього 
періоду вегетації, підвищуючи в середньому цей показник 
у фазі 9-10 листків на 1% у гібриду Ріст СВ, і на 1% у гі-
бриду Ромашка СВ, у період викидання волоті відповідно 
на 3% і 2%, молочної стиглості зерна – на 10% і 7%.

Інтегральним показником ефективності будь-якого 
агротехнічного заходу є урожайність сільськогоспо-
дарських культур. Наші дослідження показали, що 
приріст урожайності зерна кукурудзи значно зміню-
вався залежно від року, гібриду та проведення поза-
кореневих підживлень (табл. 3). 

Гібриди кукурудзи протягом років формували 
різну врожайність, що зумовлено різним вологоза-
безпеченням та температурним режимом упродовж 
вегетаційного періоду, і особливо під час цвітіння. 
Найвищу врожайність зерна кукурудзи було отрима-
но 2013 року. 

 Серед гібридів найвищу врожайність сформував 
гібрид Ромашка СВ, що пояснюється довшим періо-
дом вегетації гібриду. 

У результаті проведених досліджень і на основі 
аналізу отриманих експериментальних даних, слід 
відмітити, що позакореневе підживлення мікродобри-
вами «УАРОСТОК»® мало вплив на рівень урожайно-
сті гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Таблиця 3. Урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від обробки посівів мікродобривами 
«УАРОСТОК»®, т/га

Гібрид

Урожайність протягом років, т/га Середнє за 
2012-2014 рр.2012 2013 2014

Бе
з 

м
ік

ро
до

бр
ив

«УА
РО

С
ТО

К»
®

Бе
з 

м
ік

ро
до

бр
ив

«УА
РО

С
ТО

К»
®

Бе
з 

м
ік

ро
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бр
ив

«УА
РО

С
ТО

К»
®

Бе
з 

м
ік

ро
до

бр
ив

«УА
РО

С
ТО

К»
®

Ріст СВ 
(ФАО 200) 8,87 9,11 9,06 9,41 8,12 8,69 8,68 9,07

Ромашка СВ 
(ФАО 290) 10,21 10,72 10,47 10,88 9,78 10,32 10,15 10,64

Дослідження свідчать, що обробка посівів мі-
кродобривами «УАРОСТОК»® забезпечує прибавку 
врожаю на рівні 2,4–5,7 ц/га. У середньому за три 
роки досліджень прирости врожаю ранньостиглого 
гібриду кукурудзи (Ріст СВ) склали 3,9 ц/га, а серед-
ньораннього  (Ромашка СВ) – 4,9 ц/га.

Необхідно відмітити, що дія мікродобрив 
«УАРОСТОК»® на ріст і розвиток рослин кукуру-
дзи посилюється у стресові умови вирощування. 
Так, 2014 року, коли рослини кукурудзи потра-
пили під стресові умови у фазу 7-8 листків (час-
ті опади призвели до гострого дефіциту кисню 
у ґрунті та затримки процесів росту) та у період 
цвітіння (температура повітря протягом 12-15 
днів перевищувала 32-340С), приріст урожаю 
був значно вищим, порівняно без обробки посі-

вів мікродобривами на 0,54-0,57 т/га  залежно 
від гібриду. 

Відмітимо, що на варіантах без внесення мікро-
добрив за високих температур повітря розрив у 
тривалості цвітіння волоті і качана складав 12-15 
днів, що спричинило череззерницю. На варіантах із 
внесенням мікродобрив «УАРОСТОК»® ця різниця ста-
новила 7-10 днів, що і зумовило формування вищої 
врожайності.

Результати наших досліджень (табл. 4), пока-
зують, що позакореневі підживлення мікродобри-
вами «УАРОСТОК»® вплинули на кількість білка, 
крохмалю та жиру в зерні кукурудзи. Так, внесення 
мікродобрив підвищувало вміст білка на 0,8-0,98, 
жиру на 0,7-0,8%, крохмалю – на 1,5-2,5% залежно 
від гібриду.

Таблиця 4. Якість зерна гібридів кукурудзи залежно від обробки посівів мікродобривами «УАРОСТОК»®, %

Гібрид

Вміст у зерні, %

білка жиру крохмалю

Без 
мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 

мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 
мікродобрив «УАРОСТОК»®

Ріст СВ (ФАО 200) 9,12 10,1 5,6 6,4 75,4 77,9

Ромашка СВ (ФАО 290) 9,04 9,84 6,4 7,1 77,2 78,7

Отже, позакореневі підживлення мікродобривами 
«УАРОСТОК»® у критичні фази розвитку рослин куку-
рудзи активізували біохімічні процеси в рослинах, що 
призводило не лише до підвищення урожайності, а й 
покращення якісних показників  продукції. 

За більш детальною інформацією щодо придбан-
ня та використання звертайтесь до співробітників 
ТОВ «Український Аграрний Ресурс»:

тел./факс: (044) 239-27-30) або, заповнивши форму
на сайті www.rostok-ua.com.
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ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ У ВИРОЩУВАННІ 
РІПАКУ ВІД ТОВ «ДУЕТ-АГРО»

В с. Велика Кам’янка, що у Коломийському районі Івано-Франківської області, 
базується ТОВ «Дует-Агро» – підприємство невелике, але там є, яким техноло-
гіям повчитись навіть вже досвідченим фермерам. Воно стало пунктом призна-
чення для мене та Василя Романюка, менеджера компанії «Сингента» за Іва-
но-Франківською, Чернівецькою та Тернопільською областями. В першу чергу, 
нас привабив високий гарний ріпак в період активного цвітіння, а, конкретніше, 
технології його вирощування, і Михайло Володимирович Вишиванюк, директор 
підприємства, розповів нам не тільки про них, а й набагато більше.

– Михайле Володимировичу, розкажіть про 
початок шляху ТОВ «Дует-Агро». 

– Засноване наше підприємство фермерами з 
Польщі у 2008 році – на місці колгоспу, який вже зу-
пинився в роботі, і в якому я працював інженером, 
а потім – головою за розподілом майна між людь-

ми в селі. На полях росли тоді трава та кущі, вищі 
за пояс. Вносили гербіцид суцільної дії Ураган® 
Форте та інші препарати, аби знищити ці бур’яни. 
Перші два роки господарювання продовжували з 
ними боротись, врожайність була досить низька, 
але ми з цим впоралися. На сьогодні господарство 
має 1400 га в обробітку, основними у нас є чотири 
культури: ріпак, пшениця, кукурудза і соя. Чому не 
більше? По-перше, немає, де очищувати та збері-
гати багато культур одночасно, а по-друге, на нашу 
кількість землі тих рослин, що вирощуємо, як раз 
вистачає для нормальної сівозміни, якої ми суворо 
притримуємося – через власні помилки дійшли до 
цього. Господарство використовує набагато кращі 
технології, ніж на початку роботи, і ми навіть змен-
шили кількість внесення хімічних препаратів, бо 
немає потреби.

– Бачимо, у вас зараз дуже гарний ріпак цві-
те. Висвітліть технології роботи з цією культу-
рою.

– Ріпак вирощуємо на площі 370 га. Він дійсно 
цього року дуже гарно зійшов. Зізнаюся чесно – та-
ких сходів у нас ніколи ще не було. Це відбулося за 
рахунок декількох важливих факторів. По-перше, 
обробіток ґрунту був не такий, як завжди. Ми під рі-
пак восени оремо, і оранка зазвичай на цих землях 
дуже тяжка. В цьому році склалося так, що одразу 
після оранки пішов великий дощ, який дав нам 
можливість ідеально підготувати ґрунт до посіву. 
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Як результат – рівномірні сходи та цвітіння. 
Пізно восени, фактично вже перед снігом, завж-

ди під ріпак вносимо мінеральні добрива: калій, 
фосфор. Якщо не вдалося в той час, швидко це 
робимо навесні. Під посів не вносимо, бо помітили, 
що добрива вимиваються, не доцільно. От ще при-
чини, чому цей ріпак у нас дуже цьогоріч гарний: 
майже не було снігу взимку і тому ми дуже рано (в 
першій половині лютого) та легко змогли вийти в 
поле – в цьому регіоні перші. А через те, що зима 
була рання, рослини швидко, просто шалено пішли 
догори. Приїжджали наші поляки, оглядали поля та 
не могли в це повірити. Тож, продовжуючи на ра-
хунок планових робіт: підживили навесні аміачною 
селітрою 150 кг/га і карбамідом – 200 кг/га. Головне 
добриво у нас – азот, його зазвичай вносимо 210-
215 кг/га чистої діючої речовини, і вже виходячи з 
цього розраховуємо кількість інших добрив (2/3 К, 
1/3 Р). 

– А які ґрунти у вас?
– Вони наближені до нормальних, не кислі. Є 

трохи чорноземів, а так здебільшого суглинки. В 
обробці вони досить важкі. 

– Використовуєте технології вологозберіган-
ня?

– Скажу так: в поточному сезоні ми, під посіви 
ріпаку зокрема, зробили всю обробку восени. На-
весні тільки посіяли, культивацію не робили, щоб 
не чіпати землю, не втрачати вологу. Але якщо б 
знали, що буде цієї весни так багато дощів, певно, 
обробляли би ґрунт і навесні. 

– Розкажіть про систему захисту ріпаку.
– Щодо захисту, перше, що ми навесні ро-

бимо – вносимо такий препарат як Сетар®. Він 
містить дві діючі речовини, будучи одночасно ре-
тардантом та фунгіцидом. Є позитивний ефект, а 
саме рівномірність ріпаку в рості, покращення його 
гілкування та цвітіння. Після цієї регуляції, даємо 
основний фунгіцидний захист, коли ріпак сягає 
приблизно 15 см. Рослина має бути сильною від 
кореня, тоді і верхівка здоровою буде, тож, треба 
комплексно підходити до питання захисту. Вчасно 

боремося з бур’янами – відзначу такий гербіцид як 
Галера™ Супер, що як раз спеціалізується на ріпа-
ку. Використовуємо цей препарат в дозі 0,3 л/га. 
Він дійсно супер! З інсектицидів вносимо Нурел™ 
Д. 

– А яку селекцію ріпаку використовуєте?
– Останні чотири роки нам подобається се-

редньоранній гібрид озимого ріпаку від компанії 
«Сингента» НК Текнік. Має дуже високий рівень 
зимостійкості та є стабільний за урожайністю. В 
позаминулому році отримали з нього 55 ц/га. Це 
був найкращій результат у порівнянні з іншими 
гібридами. Відзначу, до речі, що НК Текнік дуже 
багато сіють в Польщі – як раз співпало, що у 
нашого господарства польські інвестори, і вони 
рекомендували його сіяти. Цьогоріч, гадаємо, буде 
навіть більший результат. Також посіяли середньо-
ранній гібрид «Сингенти» Гладіус вперше цього 
року. Менеджер Василь Романюк, з яким ми вже 
багато років працюємо, рекомендував його нам як 
високоврожайний, стійкий до зими та вилягання, 
але свою особисту думку на рахунок нього я зможу 
сказати вже в процесі збирання. Взагалі-то ми роз-
раховуємо у поточному сезоні на високий врожай, 
бо, окрім якісної селекції та агрономії, які присутні 
на кожному полі ТОВ «Дует-Агро», нашому брату 
аграрію поки що сприяє волога. Можливо, через 
перепад температур почнуться хвороби, бо зараз 
досить холодно як для кінця травня. Але наразі ні-
яких хвороб немає, поля чисті. 

– Які найближчі заходи з обробки рослин 
плануєте проводити?

– Будемо робити десикацію Реглоном® Форте, 
коли ріпак дозріє на 70%. Цей препарат забезпечує 
швидке та рівномірне дозрівання, щоб провести 
збирання в оптимальний термін. Крім того, він під-
сушує культуру, що, відповідно, зменшує в подаль-
шому витрати на сушіння. Цим препаратом можна 
працювати навіть перед дощем і в достатньо спе-
котну температуру. 

– А яку б культуру найбільш рентабельну в 
ТОВ «Дует-Агро» Ви би зазначили?

– Кукурудза. Вона і в сівозміни зручна 
– можна її по кукурудзі висівати, і в інших техно-
логічних аспектах. Ми використовуємо сильну 
селекцію, зокрема середньоранні гібриди компанії 
«Сингента» Делітоп, Вералія та НК Фалькон, які є 
дуже стабільними за врожайністю. На другому місці 
за рентабельності знаходиться пшениця. Збираємо 

Василь Романюк та 
Михайло Вишиванюк
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врожаї 90-100 ц/га і при тому – 1, 2 класів. У нас 
підхід до рослини, як до людини. Треба давати рос-
лині все, що їй необхідно для здорового існування, 
а це, в першу чергу, добрива, бо сама вона з землі 
не візьме все, що їй потрібно. Пшеницю продаємо 
в Польщу – завдяки власникам – і там поляки, які 
купують, дуже дивуються сумісності такої великої 
врожайності та якості. Хоча використовуємо ми з 
ними сорти однакові – доброї німецької селекції. 

Важливу роль в технології вирощування також ві-
діграє укорочення та потовщення стебла пшениці 
– за рахунок регулятора росту Моддус®. 

– Які плани маєте щодо подальшого розвитку 
господарства?

– Хотілося б ще добрати землі, але це наразі 
складно, фактично, всі землі вже належать різним 
господарствам. Втім, головним для нас залишаєть-
ся розвиток технологій в аспектах сівозміни, оброб-
ки ґрунту, хімічного захисту, селекції – в цьому, я 
гадаю, не має межі. 

Василь Романюк: «Мені приємно співпрацю-
вати з таким прогресивним підприємством як ТОВ 
«Дует-Агро» і подвійно приємно, що в успіху цього 
господарства не останню роль зіграла компанія 
«Сингента» як постачальник засобів захисту рос-
лин та насіння. ТОВ «Дует-Агро» завжди відкрито 
для експериментів: воно, наприклад, є одним з 
перших господарств, яке використало у себе новіт-
ній фунгіцид Тілт® Турбо на зернових. До сьогодні 
вони завжди перше внесення навесні роблять цим 
препаратом – він добре контролює плямистості, 
снігову плісняву, борошнисту росу на пшениці. Уні-
кальність Тілт® Турбо в тому, що ним можна пра-
цювати вже при температурі +60С. Також відзначу, 
що восени 2015 року ТОВ «Дует-Агро» придбало у 
нас на всі поля озимої пшениці інноваційні протруй-
ники Максим® Стар та Селест® Макс – з нормою 
використання 1,5 л/га, внаслідок чого навесні ди-
ректор взагалі не спостерігав на пшениці хвороб. 
Взагалі відзначу, що спеціалісти господарства в 
системі хімічних обробок та внесення добрив ре-
тельно притримуються розробленої вже схеми, а не 
покладаються на випадок. Завжди відвідують всі 
Дні поля, семінари, конференції, які проводить ком-
панія «Сингента», впроваджують новинки».

Тетяна Бєлінська
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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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Ріпакові поля квітнуть та радують око, і незабаром вже 
розпочнеться підготовка до збирання врожаю, до якої 
слід підходити дуже ретельно. Збирання ріпаку необхідно 
проводити при повній стиглості насіння, дозрівання якого 
залежить від сортових та гібридних властивостей культури 
(стручки середнього та нижнього ярусів дозрівають пізні-
ше, ніж верхнього). А в умовах цього року, коли більшість 
посівів зріджені, ярусність достигання насіння спостері-
гатиметься у значнішому прояві. У багатьох країнах світу 
десикація є обов’язковим заходом у технології вирощу-
вання озимого ріпаку. Її проводять в першу чергу з метою 
запобігання втрат під час збирання, а отже, це останній 
штрих у збереженні врожаю. При цьому не важливо, яким 
був вегетаційний рік — вологим чи сухим. Проведення 
десикації дає можливість зробити достигання рівномір-
ним, а у разі сильної засміченості ще й знищити небажану 
трав’янисту рослинність, що в подальшому полегшить збір 
урожаю і підвищить його якість. 

Оптимальними строками проведення десикації є побу-
ріння 70% стручків ріпаку, на цьому етапі останні здатні 
без розтріскування згинатися в кільце навколо пальця. 
При цьому слід враховувати, що надто раннє проведення 
десикації, наприклад за вологості насіння понад 30 %, 
може нашкодити й призвести до зниження врожайності та 
втрат олії, оскільки культура все ще продукує суху речови-
ну в насінні та досить чутлива до механічних пошкоджень. 
Тому при наземному обприскуванні з метою зменшення 
механічних пошкоджень краще використовувати техніку з 
високим кліренсом. 

Практика та досвід сільгоспвиробників доводять, що 
серед різноманіття десикантів на ринку України номером 
один є Реглон. До речі, водночас із Реглон Супер компа-
нія «Сингента» пропонує два нових десиканти з родини 
Реглонів — це Реглон Форте та Реглон Ейр.

Реглон Форте з підвищеним вмістом діючої речовини 
(диквату 200 г/л) зареєстрований на соняшнику, ріпаку, 
сої тощо. Реглон Ейр також є контактним десикантом, 
він спеціально розроблений для десикації соняшнику та 
ріпаку авіаметодом. До його складу входить оптимізована 
система ад’ювантів, які забезпечують кращу якість при 
авіазастосуванні. Реглон Ейр не проникає у зародок на-
сіння, його дія проявляється тільки у тканинах паренхіми, 
що забезпечує збір урожаю з найменшими втратами та 
кращими показниками якості, тому його можна застосову-
вати як на товарних, так і на насіннєвих посівах. 

Проводити десикацію краще у вечірній час або у похму-
ру погоду. Це пов’язано з тим, що при потраплянні препа-
рату на рослини утворюються хімічні сполуки, які швидко 
розкладаються під дією ультрафіолету. Саме тому обробка 
в несонячну погоду покращує ефективність препарату Рег-
лон. До збирання врожаю можна буде приступати через 
п’ять-сім діб після обприскування.

Які переваги від застосування Реглон Форте та Реглон 
Ейр?

Перш за все це прискорення дозрівання насіння. 
Всім добре відомо, що насіння ріпаку дозріває нерівномір-
но, як уже зазначалося, стручки середнього та нижнього 
ярусів дозрівають пізніше, ніж верхнього. Якщо чекати, 
коли вся рослина буде готова до збирання, багато насіння 
обсиплеться і, навпаки, якщо почати збирати на початку 
дозрівання — багато насіння буле некондиційним. Проте 
в обох випадках матимуть місце великі втрати. Застосу-
вання ж десиканту Реглон не тільки припиняє розвиток 
рослини, починаючи з кореневої системи і закінчуючи 
генеративними органами, але й витягує вологу з обро-
блених рослин. Висушування останніх відбувається за 
рахунок порушення фізіологічних та біохімічних процесів, 
що призводить до послаблення водоутримання тканин 

ДЕСИКАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ У 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ

Малина Г. В., канд. с.-г. наук, технічний менеджер з олійних культур
Зозуля О. Л., канд. біол. наук, керівник групи технічних експертів



та загибелі клітин і, відповідно, висихання рослин. Таким 
чином, проводячи десикацію Реглон Форте або Реглон 
Ейр, можна досягти головної мети – різкого зменшення 
вологості насіння. 

По друге, зниження збиральної вологості насіння. 
Дуже часто на полі можна бачити, що насіння ріпаку вже 
дозріло, а стебла ще зелені . У такому випадку, якщо 
почекати доки вони підсохнуть — насіння зі стручків почне 
осипатися. Якщо не чекати і розпочати збирання, то це 
може в деякій мірі ускладнити обмолот, оскільки більш 
вологі частини стебел знижують пропускну здатність ком-
байна, відповідно, підвищується вміст зелених домішок, 
що призводить до всіх можливих негативних наслідків. 

Тобто, більш вологе насіння та зелені домішки віддають 
свою вологу сухому насінню, при цьому таке зворотне 
зволоження може становити до 4 % і більше, а кожен 
господарник знає, скільки коштує один тонно-процент на 
елеваторі, тому зниження збиральної вологості навіть на 
кілька процентів за рахунок обробітку препаратом Реглон 
буде вартувати значно менше, ніж подібне зниження воло-
гості з використанням сушарок. 

По-третє, передзбиральна підготовка. При збиранні  
без десикації на полі може бути досить велика кількість 
зеленої маси: бур’яни, зелені стебла самого ріпаку та 
інше. Все це дуже заважає ефективному збиранню вро-
жаю, і виникає потреба в роздільному комбайнуванні, а це 
додаткові витрати та ризики, що за погодних умов насіння 
може осипатися у валках. При проведенні десикації Реглон 
Форте чи Реглон Ейр відбувається дуже швидке висушу-
вання стебел та листя, що сприяє прискоренню збирання 
врожаю та зменшенню втрат. 

По-четверте, покращення якості врожаю. Вико-
ристання десиканту Реглон дозволяє покращити якість 
урожаю насіння та збільшити вміст олії. Це відбувається за 
рахунок кращого дозрівання, прискорення фізіологічних 
процесів, зменшення розповсюдження хвороб, особливо 
білої та сірої гнилі.

Отже, проведення десикації препаратом Реглон доз-
волить зменшити забур’яненість, прискорити та вирівняти 
дозрівання, зменшити збиральну вологість насіння, що не 
тільки полегшить збирання врожаю у стислі строки, а й 
забезпечить отримання додаткового прибутку.

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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СОЯ: ВИРОЩУВАННЯ, 
ЖИВЛЕННЯ, УДОБРЕННЯ

Соя для аграріїв – це, насамперед, рентабельна культура, що забезпечує гарантований 
продаж зерна, та чудовий попередник. Здатність поєднувати фотосинтез та біологічну 
фіксацію азоту робить сою дедалі привабливішою культурою. І, як показує практика, 20 
років тому ще невідома, а 10 – ще маловідома культура чудово адаптувалася в Україні. 
За обсягами виробництва Україна посіла 1-ше місце в Європі і 8-ме у світі. Крім того, 
нашим виробникам сої належать два світові рекорди врожайності сої (102,3 ц/га – на 
зрошувальних і 74,9 ц/га – на незрошувальних землях). Сучасні сорти та знання особли-
востей агротехніки вирощування цієї культури дозволяє сформувати врожай на рівні 4-5 
т/га, не докладаючи особливих зусиль. 

Соя відноситься до світлолюбних та теплолюбних 
культур. Найнижча температура проростання насіння 
7-8 градусів Цельсія, щоб отримати дружні сходи, тем-
пература ґрунту має бути не нижчою 12-14, а при пере-
вищенні позначки у 20 закладання першого боба буде 
вище. Тобто існує залежність між висотою закладання 
першого боба і температурним режимом. Особливіс-
тю вирощування сої є те, що вона дуже вимоглива до 
світла і тепла у період цвітіння – формування бобів. 
Зниження температури або зменшення інсоляції, як 
правило, призводить до недобору врожаю.

З огляду на те, що тепло і світло у відкритому ґрунті 
належать до нерегульованих факторів, необхідно яко-
мога раціональніше їх використати за рахунок терито-
ріального розміщення посівів (вибір схилу, напрямок 
посіву, ширина міжрядь тощо). Крім того, доведено що 
одним із методів управління космічними факторами 
(світло, тепло) є оволодіння процесами фотосинтезу. А 
посилення фотохімічної активності хлоропластів відбу-
вається за участі агрохімічних важелів, у тому числі – 
застосування стимуляторів росту і мікродобрив.

Соя є середньостійкою до посухи культурою. У період 
від сходів до початку цвітіння соя потребує мінімум во-
логи. При проростанні рослина поглинає близько 150%  
вологи від своєї маси. Після сходів для неї характер-
ний швидкий розвиток кореневої системи і повільний 
надземної маси, що мінімізує випаровування води. 
Найгострішу потребу у волозі соя відчуває при цвітінні 
та рості бобів. Недостача води може призвести до опа-
дання бутонів, квітів, плодів, зменшення маси насінини, 
і, як наслідок, – значних втрат урожаю. 

Слід зазначити, що посів сої у перезволожений ґрунт 
«гарантує» не лише труднощі з налипанням на робочі 
органи, а й зріджені сходи, незадовільний розвиток або 
й повну відсутність азотфіксуючих бактерій, збільшен-

ня ризику ураження сої хворобами та шкідниками та 
низьке розташування першого боба.

Соя як типовий представник покритонасінних має 
12 етапів органогенезу. Але ми вважаємо за доцільне 
зупинитись на більш практичній стороні вирощування 
сої – фазах розвитку.

Перша фаза проростання – сходи. Дана фаза почи-
нається з набухання насіння і завершується з появою 
несправжніх, так званих, примордіальних листків. 
Проросток використовує як запас поживних речовин 
насінини так і, з появою кореневих волосків, потихенько 
засвоює ті легкодоступні форми елементів, якими було 
оброблене насіння сої. З появою примордіальних лист-
ків соя поступово переходить на самозабезпечення. І 
ще 3-4 дні живиться як автотрофно, так і використовує 
запас поживних речовин із сім’ядоль. Вчені універ-
ситету Айови провели експеримент, щоби визначити 
наскільки важливий цей період для вирощування сої у 
цілому. Втрата одної сім’ядолі або неналежне функціо-
нування одного примордіального листка призводить до 
втрат від 25 до 30 % врожаю.

З появою справжнього трійчатого листка настає 
фаза розгалуження. Утворюються справжні листки, 
міжвузля, зародки бічних пагонів та суцвіть. З утворен-
ням другого-третього листка на рослинах з›являються 
бічні пагони. Паралельно з появою третього, як ще 
його називають, трилисника відбувається утворення осі 
суцвіття та квіткових органів. І завершується ця фаза, в 
основному, з появою перших квіток. На цьому форму-
вання вегетативних органів (коренів, стебел, листя) 
закінчується. Не ріст, а саме формування. 

Як уже було зазначено раніше, соя – теплолюбна 
культура, особливо багато тепла і світла потребує у 
період бутонізації – цвітіння. Суцвіття закладаються у 
пазухах листків. Якщо листок або передчасно опадає, 
або не віддає потрібної кількості фотоасимілянтів, то 
суцвіття не формуються і бобів, відповідно, мало. Бува-
ли випадки, коли боби утворились, але не розвивались. 
Основна причина – слабкий хлоропласт. Похолодання 
на даному етапі може призвести до значних втрат 
урожаю.

Для формування 1 ц зерна сої при нормальних 
умовах необхідно 6,5-7,5 кг азоту, 1,3-1,7 кг фосфору, 
1,8-2,2 кг калію. Соя поглинає елементи живлення 
протягом власного життєвого циклу дуже нерівномірно. 
У період від сходів до цвітіння засвоюється лише 18% 
азоту від усієї необхідної кількості, те саме стосується 
фосфору і калію. Основна ж частка мікроелементів 
надходить після початку бутонізації і до наливу зерна – 
близько 80%. 

На початкових фазах росту ключовою потребою сої 
є фосфор. Він сприяє закладенню більшої кількості 



генеративних органів, що служить фундаментом май-
бутнього врожаю. Фосфор також відіграє значну роль у 
формуванні бульбочок, завдяки чому рослині простіше 
засвоювати азот. 

Аби повністю задовольнити потребу рослини в азоті, 
прийнято застосовувати бактеріальні добрива для 
обробки насіння сої. Обробляти і сіяти насіння рекомен-
довано у той же день, аби не втрачати ефективність 
бактерії. Отже, обробка бактеріями та дотримання 
термінів, зазначених в інструкціях з використання іноку-
лянтів є невід’ємною частиною технології вирощування 
сої. Через 7-12 днів після появи сходів на кореневій 
системі сої формуються бульбочки. Вони сприяють 
засвоєнню азоту з повітря, і тим самим мінімізують 
необхідність внесення азотних добрив. Під час сходів 
проросток, як вже було згадано, живиться з насіння. У 
період бутонізації та цвітіння соя максимально погли-
нає азот з атмосфери. Чимала кількість азоту потрібна 
сої і при наливі зерна. Та якщо до сівби у ґрунт було 
внесено значну кількість азоту, це пригальмує розви-
ток бульбочок, а значить, «безкоштовне» живлення з 
атмосфери скоротиться. Під час вегетації необхідно 
наочно слідкувати за розвитком бульбочок сої. Якщо 
бульбочки дрібні, сірого забарвлення, або взагалі від-
сутні, потрібно рятувати ситуацію. Допоможе удобрення 
сої аміачною селітрою. Фосфорні та калійні добрива 
прийнято вносити під оранку. При сприятливих умовах 
внесення азотних добрив і взагалі можна уникнути.

Не варто забувати й про важливість мікроелемен-
тів. Їх нестача не тільки негативно вплине на кількісні 
показники врожайності, а й сприятиме розвитку хвороб 
та погіршенню якості зерна. Пріоритетними для сої 
мікроелементами є: бор, молібден та кобальт. Рослина 
відчуває потребу у борі впродовж усієї вегетації. Осо-
бливо відчутні проблеми при недостачі бору в молодих 
рослинах, що ростуть. Оскільки бор відповідає за 
формування стінок клітини, при його нестачі можливе 
відмирання точок росту. Молібден покращує розвиток 
кореневої системи, активізує діяльність бульбочкових 
бактерій, підсилює синтез хлорофілу. Також він сприяє 
споживанню азоту з атмосфери. Молібден, окрім пози-
тивного впливу на урожайність сої, також сприяє збіль-
шенню у ній вмісту білка. Кобальт разом із молібденом 
грає відчутну роль у процесах азотфіксації. Позитивно 
впливає на розмноження бульбочкових бактерій та ско-
рочення вегетаційного періоду. Щодо обробки насіння 
сої молібденом, то погляди як науковців так і практиків 
не однозначні. Слід відмітити, що прихильників засто-
сування молібдену під час обробки насіння помітно 
зменшується, натомість зростає їх кількість щодо поза-
кореневих підживлень. 

Соя належить до культур, при вирощуванні яких в 
умовах України пріоритетним є повітряне живлення, 
належне забезпечення якого неможливе без марган-
цю та заліза і, особливо, співвідношення між ними. А 
ключовим елементом при вирощуванні сої, як і в будові 
хлоропласта залишається магній.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ АРКТІС – СИЛЬНА 
ПШЕНИЦЯ ДЛЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

У 2015 році стартував масовий 
продаж нового сорту озимої пшениці 
АРКТІС. Оригінатор сорту, компанія ДСВ 
(Німеччина), рекомендує сорт для регіонів із 
значним тиском хвороб, особливо фузаріозу 
колоса, великою кількістю дощових днів.

Сорт АРКТІС має дуже високу стійкість 
до хвороб, і ряд дуже цінних господарських 
характеристик. Темою даної статті буде 
детальний опис сорту, обговорення його 
переваг, місця у сівозміні, регіональної 
придатності.

НАЙВИЩА СТІЙКІСТЬ ДО 
ФУЗАРІОЗУ КОЛОСА В УКРАЇНІ

У Німеччині стійкості озимої пшениці до 
фузаріозу колоса приділяється особлива 
увага. Адже дощі під час цвітіння і подальші 
умови росту складаються сприятливо 
для розвитку хвороби. Для спостережень 
створюються інфекційні фони, і отримані 
дані мають високу точність.

Фузаріоз колоса знижує врожай не 
тільки кількісно, але і якісно. Вражається 
колос і насіння, що має велику відмінність 
у порівнянні до листових хвороб. Також 
більшість фунгіцидів, об’єктом яких є лист 
рослин, і формуляція яких спрямована 
на захист листа, мають недостатню дію у 
зв’язку з тим, що у даному випадку об’єктом 
є органи колосу.

Сорт АРКТІС має найвищу стійкість до 
фузаріозу колоса, що показала оцінка 
ураження цілого ряду сортів у період з 2002 
по 2012 рік.

Що дає така стійкість для практичного 
вирощування? Звичайно, відмова від обробки 
у сприятливих для розвитку хвороби умовах 
була б помилкою. Але стійкий сорт довше не 
дає хворобі розвиватися.

Період розвитку фузаріозу колоса при 
інфікації в цвітінні настільки швидкий, що на 
четвертий день після інфікації обробка вже не 
дає очікуваного контролю хвороби. 

АРКТІС не дає хворобі швидко проникати 
і розвиватися у тканинах, і в сприятливих 
умовах дає час для обробки. При 
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вирощуванні декількох сортів пшениці 
обробку АРКТІСА можна робити в останню 
чергу, а в умовах несприятливих для 
розвитку фузаріозу колоса – не робити 
взагалі. 

РОЗШИРЕННЯ МІСЦЯ ПШЕНИЦІ У 
СІВОЗМІНІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

Кукурудза і зернові колосові можуть бути 
попередником для пшениці, але потребують 
великої уваги до вибору сорту. 

АРКТІС ПО КУКУРУДЗІ
Вибір сорту для посіву по кукурудзі 

потребує високої придатності пшениці до 
пізнього посіву і максимальної стійкості 
до фузаріозу колоса, та толерантність до 
високих норм висіву. Кукурудза є одним із 
найкращих субстратів для розвитку грибів-
збудників хвороби.

АРКТІС – ЦЕ НАЙКРАЩА В УКРАЇНІ 
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ КОЛОСА І 
ВИСОКА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПІЗНЬОГО 
ПОСІВУ, ЯКА ПЕРЕДАЛАСЬ ЙОМУ ВІД 
ВІДОМОГО СОРТУ АКТЕР, ЯКИЙ Є ОДНИМ 
ІЗ ЙОГО БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ 
(АРКТІС = АКТЕР х ТЮРКІС)

АРКТІС ПО ЗЕРНОВИХ 
КОЛОСОВИХ

Посів пшениці по зернових колосових 
також висуває деякі вимоги до вибору 
сорту. В першу чергу – це стійкість до 
церкоспорельозної прикореневої гнилі. 
Ця хвороба атакує низ стебла і пошкоджує 
сокопровідні шляхи, що призводить до 
порушень живлення і формування у ще 
зеленій пшениці рано дозрілих пустих 
колосів.

АРКТІС не має схильності до ураження 
церкоспорельозною прикореневою гниллю 
(оцінка 4 по 9-ти бальній шкалі на основі 
багаторічних результатів), і разом із дуже 
низьким ураженням фузаріозом колоса, 
виконує ті вимоги, які ставляться до сорту для 
посіву по зернових колосових.

НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ В 
СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ – З 
АРКТІСОМ – ПРОСТО!

АРКТІС має стійкість до борошнистої 
роси, церкоспорельозної прикореневої 
гнилі, жовтої іржі і септоріозу колоса. Цей 
набір значно спрощує систему фунгіцидного 
захисту сорту.

АРКТІС не потребує профілактичного 
захисту від борошнистої роси і 
церкоспорельозної прикореневої гнилі, що 
робить схему фунгіцидного захисту сорту 
дуже простою. 

1-ша обробка у стадії BBCH30-31 
препаратами з доброю дією проти септоріозу 
листя з регулятором росту в середніх дозах 
(на АРКТІСІ сильної схильності до вилягання в 
Україні не спостерігалося).

2-га обробка у стадії BBCH 39 препаратами 
з доброю дією проти септоріозу листя і бурої 
іржі. 

3-тя обробка при сприятливих умовах для 
розвитку фузаріозу колоса проводиться у 
стадії BBCH 61-65.

ЗИМОСТІЙКІСТЬ СОРТУ – ФАКТОР 
СТАБІЛЬНОСТІ ВРОЖАЙНОСТІ В 
УКРАЇНІ

Зимостійкість – комплексний 
показник, який виводиться з багаторічних 
спостережень за сортом. Багато у чому 
зимостійкість залежить від фотоперіодичної 
чутливості сорту і тривалості періоду 
яровизації. АРКТІС має один із найвищих 
показників зимостійкості, зафіксований 
у випробуваннях і, особливо, у роки з 
вимерзаннями пшениці. Висока зимостійкість 
і низька чутливість до фотоперіоду дає сорту 
добре стартувати після зими і повноцінну 
регенерацію. АРКТІС радуватиме очі навесні!

ВИСОКІ ВРОЖАЇ – ТІЛЬКИ З 
ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАНИМ СОРТОМ. 

З СОРТАМИ ДСВ: ВІД ТЕХНОЛОГІЇ – ДО 
СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ. 

Придбати насіння можна в 
підрозділах МПП ”Фірма ”Ерідон”
Тел.: (044) 536-92-00
(044) 501-88-30
www.eridon.ua



АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ”БЕСТА”
www.besta.com.ua

Хімічний склад:
P K Ca

Марка А 17 2 27

Марка Д 12 18 25

Сірка + Магній + Бор + Цинк + 
Молібден + Марганець до 8%
Призначення:
1. Забезпечення рослин Фосфором та 

Калієм.
2. Живлення мікроелементами 

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

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

Фосфор, Калій у доступні для рослин 
форми.

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

в поєднанні вища, ніж внесення їх 
окремо.

- Є малохлорним.
- Вноситься під всі культури.

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО
ГРАНУЛЬОВАНИЙ



ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

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

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

Рідке комплексне
добриво ОАЗИС-СУПЕР

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

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

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

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

та інші мінеральні 
добрива
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Що потрібно для економічно вигідного виробництва фруктів? У першу чергу, високоякісні сад-
жанці, конкурентоспроможні, нові, перспективні сорти, відповідна технологія і велике бажання 
та відданість. Це все створює основу для успішної роботи плодорозсадника!

Що ж потрібно для гарного, надійного плодорозсад-
ника? Високоякісні ґрунти і оптимальне екологічне сере-
довище, сировина елітної якості, багато знань та досвіду, 
відповідний рівень механізації, відкритість до інновацій, 
досліджень, експериментів та час, приділений тестуван-
ню новинок.

На ринку серед плодорозсадників досить мало таких, 
яким усі ці ознаки притаманні одночасно. У групі пло-
дорозсадників Голланд Алма та Голланд Плант Україна 
потужності виробництва складають більше мільйона  
високоякісних саджанців у рік, тому група компаній є 
домінуючою як на українському, так і на європейському 
ринках.  Висока якість та великі об’єми виробництва – це 

ще далеко не все, а навпаки, замало для успішної та дов-
гострокової діяльності!  Для сталого розвитку насправді 
потрібно набагато більше. Щоби залишатись успішним 
плодорозсадником, потрібно постійно вдосконалювати 
технології вирощування садивного матеріалу, рівень 
знань фахівців та персоналу, механізацію, використання 
підщеп та сортів. 

Група плодорозсадників докладає значних зусиль, 
щоби рухатись у цьому напрямку, крокуючи попереду. 
Більшість фахівців, які працюють у плодорозсаднику, 
мають значний досвід у сфері технологічних досліджень 
світу фруктів. Їх знання та досвід добре відображені як 
на якості садивного матеріалу, так і на діяльності роз-
садника загалом.  Ми не зупиняємось на тому, що якість 
продукції, яку виробляє компанія, вже добре відома, а 
саджанці  успішно зарекомендували себе у садах фер-
мерів як України, так і численних європейських країн. 
Працівники  роблять все для того, щоб налагодити яко-
мога тісніший контакт між фермером та розсадником. Ці 
відносини починаються задовго до покупки саджанців – 
навчання, семінари, конференції, презентації, а після по-
купки садивного матеріалу спілкування продовжується 
у формі надання консультацій аж до вступу саду у плодо-
ношення, спільного маркетингу з подальшим виведен-
ням готової продукції на ринок та  фахової підтримки.

Що ж стосується сортової інновації, менеджмент 
групи компаній сформував дійсно унікальну ситуацію. 
Виключні ліцензійні права на розмноження та продаж 

ГРУПА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗСАДНИКІВ 
ПЛОДОВИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР – 
ГОЛЛАНД АЛМА ТА ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА

САДІВНИЦТВО
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було придбано не на ті сорти, які активно рекламуються 
на світових виставках... Було зроблено ще один крок упе-
ред – укладено угоди з рядом передових європейських 
науково-дослідних інститутів не на готові сорти, а на ряд 
найновіших розробок селекціонерів – сорти-кандидати, 
які для тестування та вивчення вони люб’язно надали  
групі компаній. Таким чином, науково-дослідний відділ 
компанії зміг розпочати активне тестування та вивчен-
ня сортів-кандидатів паралельно у різних  екологічних 
середовищах.  Як правило, реєстрація нового сорту, 
виведеного селекціонерами, триває 4-5 років. Протягом 
цього часу команда наших фахівців активно працює над 
його тестуванням. На момент внесення нового сорту  
до реєстру та отримання захисту його майнових прав 
наші фахівці вже мають значні знання та досвід його 
використання, знаючи про всі особливості сорту.  Таким 
чином, є можливість вирішити, чи вартий сорт уваги, чи 

перспективний він і чи буде той чи інший сорт-новинка 
взагалі доданий до програми розмноження та виробни-
цтва, а, отже, компанія не купує неперспективні, неякісні 
сорти. Для подальшого розмноження у промислових 
масштабах обираються тільки найдостойніші, найнові-
ші та найперспективніші сорти. Тому виробник яблук, 
купуючи у компанії саджанці, може бути впевненим, що 
закладає сад провідними світовими  сортами.

У процесі вивчення того чи іншого сорту-кандидату ко-
манда фахівців плодорозсадника досліджує врожайність 
сортів, стійкість до хвороб, особливості цвітіння та плодо-
ношення,  характеристики зростання, реакцію на обрізку і 
багато інших параметрів.  Таким чином, розсадник з-поміж 
більш ніж 80 сортів-кандидатів обрав стійкі до хвороб, де-
сертні сорти Луна®, Оріон®, Сіріус®, Розела®, Ред Топаз®, які 
було додано до програми «Натуральне Яблуко®», придбав-
ши виключні ліцензійні права на них. Робота з вивчення 
нових сортів-кандидатів триває. На даний момент фахівці 
вивчають близько 100 нових сортів яблук, слив та інших 
плодових, які наразі мають ще тільки селекційний код.  

На додаток до останніх новинок у світі яблук,  зви-
чайно ж, доступними  у плодорозсаднику є і  найновіші 
види  добре відомих світових сортів яблук (Джеромін, 
Ред Айдаред, Ред Джонапрінц) та традиційні популярні 
сорти (Айдаред, Голден і т.д.), а також інші сорти. Пло-
дорозсадник виробляє широку палітру сортів яблук 
на будь-який смак. Окрім садивного матеріалу яблук, 
група плодорозсадників пропонує своїм партнерам ще 
й добре відомі високоврожайні сорти вишні угорської 
селекції та численні сортові новинки слив (Topend Plus, 
Toptaste, Jofela). Асортимент доповнюють ще й сад-
жанці різних сортів груш, вишні, абрикосу та персику у 
меншій кількості. 

Ви серйозно ставитесь до виробництва фруктів і 
хочете мати гарний сад? – Обов’язково звертайтесь 
до групи плодорозсадників Голланд Алма та Голланд 
Плант Україна! Перед тим, як втілити у реальність свої 
плани, зверніться за порадою та пропозицією до фа-
хівців розсадника, які нададуть Вам вичерпну інфор-
мацію. 

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с.Тарнівці, Ужгородський р-н,
Закарпатська обл.,Україна, 89420
+38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua
www.hopu.com.ua

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців,консультування та 
більш детальної інформації звертайтесь:
+38 050 372 64 67, +38 050 372 85 50, 
+38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74
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ЯКИМ Є ВИСОКОІНТЕНСИВНЕ СУЧАСНЕ 
САДІВНИЦТВО, ЗНАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ГК «ВІТАГРО»

Садівництво є складною областю діяльності для аграрія, бо має 
багато ризиків, потребує тонкої та уважної роботи, дорогих технологій 
і великої ресурсної бази, а якість всього зазначеного безпосередньо 
відображається на смаку фруктів та ягід – споживача не обманеш. ГК 
«ВIТАГРО» відважилась на започаткування в своїй виробничій системі 
напрямку садівництва, надавши при цьому майже 1000 робочих місць, 
що зіграло велику позитивну роль в соціальній ситуації на Хмельниччині. 
Спеціалісти компанії, а саме: Анатолій Iванович Степчук – керівник Че-
меровецького відділу ГК «ВIТАГРО», Валентин Григорович Борейко – ке-
рівник відділу садівництва та Олександр Миколайович Баран – агроном 
з садівництва, розповіли редакції журналу «АгроЕліта» історію смакоти 
та соковитості садових плодів «ВIТАГРО», за якими стоїть клопітка та 
професійна боротьба за досконалий врожай.

- Розкажіть історію розвитку напрямку садівництва в компанії.
- Восени 2009 року були закладені перші саджанці яблунь на території 

50 га, і з того часу кожного року ще досаджували сад на 50-70 га, посту-
пово додавали й інші культури. На сьогодні маємо 308 га яблунь, 116 га 
- смородини, майже 40 га - груші, 10 га - сливи, 8 га  - черешні. Восени 
цього року посадили 40 га яблук ще й у Волочиському районі Хмельнич-
чини, можливо, будемо там вирощувати також малину. 5 га яблук маємо 
на Рівненщині, в Рівненському районі. Тож, загалом площа наших садів 
разом з розсадниками складає 527 га, але плануємо її збільшувати і 
надалі. Всі вони без виключення знаходяться на зрошувальній системі.

Перші саджанці були закуплені в Чернівецькій області, сорти яблук 
– ті, які найбільш користуються попитом на ринку: Пінова, Гала тощо, 
пізніше висадили Симиренко, Джона Голд, Топаз та інші – загалом 9 
сортів. Розширювати асортимент не плануємо,  бо доцільніше у великій 
кількості вирощувати та реалізовувати кожен з них, ніж розпилюватись 
на багато різних. Використовуємо підщепу М26, останніх два роки 
садимо також М9. Зазначу також, що своїми саджанцями заклали 42 га 
яблуневого саду з підщепою ММ106, яку придбали в Німеччині. 

- Висвітліть, будь ласка, агрономічну ситуацію: стан ґрунтів в саду, 
систему внесення добрив і хімічної обробки та інші технології, що 
використовуються.

- Ґрунти навіть занадто родючі, якщо можна так сказати – 50 см 
чорнозему, що є не дуже сприятливим для садівництва, тому що під час 
опадів яблуньки в такій землі не можуть бути без опори. Перед закладкою 
саджанців робимо аналіз ґрунтів. Система внесення добрив та захисту 
класична, реалізовуємо її згідно спеціальної технологічної карти, яка 
розробляється восени кожного року. Підживлення проводимо частково – 
через листок, частково – через крапельне зрошення. Маємо спеціальний 
садовий розкидач мінеральних добрив, яким користуємось навесні (вноси-
мо фосфор, калій, азот). Використовуємо тільки оригінальні препарати.

Слід відзначити, що тут, на підрозділі в Чемеровецькому районі працює 
наша метеостанція, метою якої є визначення показників температури та 
вологості, які подаються зі встановлених в саду датчиків. Сумісність цих 
двох певних цифр може говорити про сприятливість, скажімо, для роз-
витку парші – головної проблеми садівників, або появі певних шкідників, 
дуже небезпечного кліща, наприклад. В такому разі працівники мете-
останції сигналізують про це, у відсотках рахуючи можливість зараження. 
Таким чином, ми, враховуючи ці умови, оперативно реагуємо і робимо 
профілактичну обробку, попереджаючи розвиток хвороби або шкідника. 
Звісно, проводимо і візуальне обстеження, бо шкідників вистачає, останні 
декілька років почали доставати турбот ще й оленка волохата, кліщ 
тощо. Але боротися вдається, бо ми теж не стоїмо на місці, а розвиваємо 
технології. За рахунок комплексного підходу ми вже дійшли до невеликої 
кількості хімічних обприскувань – в два рази меншої ніж у поляків – і при 
цьому не гіршої якості. Після кожного врожаю ми здаємо яблука в лабора-
торію для перевірки на залишок пестицидів, і вони завжди чисті. 

- Розкажіть про техніку, яка використовується в садівництві. 
- У нас існує окрема матеріально-технічна база. Кількість одиниць 

техніки виходить з розрахунку один трактор на 20 га, тому паралельно 
з нарощуванням землі в садівництві відбувається збільшення кількості 
агрегатів. Наразі у нас є 23 трактори з необхідною причіпною технікою 
до кожного. Придбали комбайн для збирання смородини. Він є досить 
зручним, але після цього агрегату залишається багато сміття, а на 
свіжий ринок, який є найбільш вигідним, таке не відправиш. Для ручного 
збирання смородини ми залучаємо 400-500 чоловік, яблук – 150-200. 

- Поговоримо про водні ресурси: де берете воду для крапельного зро-
шення і чи відчуваєте проблему нестачі води, яка є актуальною протягом 
двох останніх років?

- Ми маємо три своїх ставки. Проблему, звісно, відчуваємо, але 
залишається сподіватись, що будуть в достатній кількості йти дощі. 
Минулого року нам довелося збільшити кількість поливів, можливо, так 
буде і цього року. Особливо тяжко відсутність води відчуває підщепа М9, 
бо, наприклад, в ММ106 більш потужна коренева система. 

- Якої врожайності яблук вдалося досягти в минулому році та до якої 
плануєте дійти у найближчому майбутньому?

- Минулого року ми зібрали 3,5 тис. тонн яблук, цього року плануємо 
зібрати 5 тис. тонн, а вже через два роки – 10. Це відбудеться за рахунок 
того, що нові сади будуть вступати в плодоношення, а також за рахунок 
розвитку технологій. Врожайність з підщепи ММ106 плануємо довести 
до 30 т/га, а з М9 – до 50 т/га. 

- Як зберігаєте яблука?
- На підприємстві побудований холодильник на 5 тис. тонн, в якому є 30 

камер середньою місткістю 150-170 тонн (в залежності від сорту яблук). 
Після завантаження фруктів в камеру температура поступово знижується 
до 1,5°С, щоб не завдати їм стресу. В камерах діє система SmartFresh, що 
дозволяє яблукам зберігати їх природній свіжий смак, соковитість та при-
вабливий зовнішній вигляд протягом 6-8 місяців. Ми плануємо вводити 
наступного року в експлуатацію ще один холодильник на 5 тис. тонн. Слід 
також зазначити, що цього року ми відкрили сортувальну лінію французь-
кої компанії MAF Roda, яка сортує яблука за кольором, розміром та вагою, 
автоматично промиває їх і пакує в пакети вагою від 1 до 2 кг. Потужність її 
складає 12 т/год. Лінія додатково надає ще 50 робочих місць. 

- Куди збуваєте продукцію? Чи не плануєте виходити на зовнішні 
ринки?

- Наразі працюємо здебільшого з супермаркетами, а також з перероб-
ними заводами. В Україні необхідно ще розвивати культуру харчування, 
вживання яблук, тоді буде активно розвиватись внутрішній збут. На 
рахунок збуту за кордон серйозно думаємо. Зараз працюємо над 
оформленням документів щодо отримання європейської сертифікації, 
ведемо переговори. 

- Як Ви оцінюєте стан ринку садівництва в Україні та в цьому контек-
сті, якими є стратегії подальшого розвитку ГК «ВIТАГРО»?

- Ринок досить перевантажений. Яблуневе садівництво дуже стрімко 
розвивається на Вінничині та Чернівеччині, але на Хмельниччині ми в 
ньому є беззаперечно лідерами, а щодо смородини – займаємо провідне 
місце у Західному регіоні. В розвитку не можна зупинятись, і ми плануємо 
скоро зайнятись ще є вирощуванням фундуку, чорниці високорослої, 
малини. Розглядаємо варіант започаткування своєї переробки, але 
до конкретного рішення ще не прийшли, бо в кожної культури є своя 
специфіка: для ягід найкращим є шокове замороження, для яблук та груш 
– вироблення соків і джемів. Думаємо також над варіантом поставити 
сушарні камери. Тож, поки що досліджуємо ринок. Щодо технологій, в 
перспективі хочемо встановити серйозну метеостанцію з лабораторією – 
для детального прогнозу погоди та регулярного аналізу ґрунтів. З далеких 
планів – побудувати в садах захисні конструкції від граду, які часто можна 
часто спостерігати в Європі, бо це є розумним страхуванням врожаю.

Тетяна Бєлінська

Валентин Борейко, Анатолій Степчук та Олександр Баран





ЦЕ ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКУ

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:oce@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!

   Жатка для прибирання соняшнику DOMINIONI FREE SUN була розроблена для тривалого використання і мінімізації 
витрат на технічне обслуговування.
DOMINONI FREE SUN може бути агрегатований під будь-який тип комбайна завдяки спеціальному з'єднанню.
Обмежувачі оборотів шнеків і мотовила.
Великий шнек для забезпечення потрібної подачі соняшнику.
Висота зрізу легко регулюється за допомогою повороту гвинта.
Великий діаметр навивки шнека  забезпечує постійну подачу соняшнику завдяки спіралі.
Зубчастий вал (опція), розташований під лезами, прискорює падіння головок соняшнику і запобігає викоріненнюсте-
бло, тим самим значно збільшуючи виробничі можливості.
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» 
– ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР «АГРАРНОЇ 

ЕЛІТИ УКРАЇНИ»

«Волинська Фондова Компанія» як провідний в Україні 
постачальник якісної сільськогосподарської техніки, за-
пасних частин та сервісних послуг розширює напрямки 
своєї діяльності, що є ефективною стратегією у поглиблен-
ні співпраці з клієнтами. Зокрема, «ВФК» в поточному році 
вперше виступила головним спонсором проекту «Аграрна 
еліта України» журналу «The Ukranian Farmer». Редакція 
журналу «АгроЕліта», назва якого говорить сама за себе, 
відвідала захід, що ясно продемонстрував позитивні ре-
зультати роботи «ВФК», адже успіх партнерів компанії – це 
її успіх.

Нагадаємо читачам, що «Волин-
ська Фондова Компанія», яка має ши-
рокий асортимент якісних агрегатів, 
обладнання та пропозицій для аграріїв 
щодо різних етапів сільськогосподар-
ського виробництва, зокрема, є офіцій-
ним дистриб’ютором техніки брендів 
корпорації AGCO: Massey Ferguson, 
Fendt, Challenger. Співпраця цих двох 
компаній розпочалася у 2011 році, і з 
того часу українські аграрії мали мож-
ливість випробовувати потужність якіс-
ної техніки і переконатись в її продук-
тивності та надійності. Тож, не випад-
ково більшість керівників підприємств, 

які були урочисто нагороджені в різних 
номінаціях на заході «Аграрна елі-
та України», співпрацюють з «ВФК». 
Нагородження проводилося в 15-ти 
різних номінаціях: «Модернізація ви-
робництва», «Розвиток кооперативної 
діяльності», «Власна торгова марка», 
«Розвиток інфраструктури», «Кращий 
іноземний інвестор», «Інноваційність», 
«Визнання колег», «Енергоефектив-
ність», «Успішне залучення коштів», 
«Вертикальна інтеграція», «Соціаль-
на відповідальність», «Удосконалення 
технології», «Надійність і стабільність», 
«Диверсифікація виробництва», «На-

рощення виробництва». Всіх героїв не 
перелічити, але відзначимо, зокрема, 
підприємства номінації «Інновацій-
ність», нагородження в якій проводив 
Олександр Спященко, генеральний 
директор компанії «ВФК», а саме: 
ТОВ «Агрокомплекс «Вінничина», ком-
панія «Агроцентр-Україна», агрохол-
динг «Батьківщина», ФГ «Відроджен-
ня», ДГ Артемівської ДСР, ГК «Агро-
ліга». Пан Олександр зазначив, що 
кількість інноваційних проектів в сіль-
ському господарстві України дедалі 
збільшується, багато компаній демон-
струють стабільне зростання, здобува-
ють нові досягнення та багатий досвід, 
а «ВФК», в свою чергу, допомагає їм 
впроваджувати інновації. В умовах, що 
склалися, це досить складно, але гене-
ральний директор «ВФК» підкреслив, 
що люди знаходять в собі силу та му-
дрість розвиватись далі.

«У нас є бажання в подальшому 
брати активну участь в такому заході, 
– продовжив пізніше Олександр Спя-
щенко. – Оскільки дуже важливо бути 
партнером успішних господарств, які 
є елітою України, та використовують 
передові світові технології. Ми є ком-
панією, яка поставляє на ринок най-
кращу, найпотужнішу та найнадійнішу 
техніку, і в наших подальших планах 

ТЕХНІКА
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– безперервний розвиток, який зорі-
єнтований, в першу чергу, на покра-
щення якості надання послуг з прода-
жу та сервісу нашим клієнтам. Наразі 
потрібно інтенсивно працювати над 
зменшенням собівартості в аграрній 
галузі, знижувати ризики залежності 
від води, які сьогодні в Україні все 
більш посилюються. Для цього є низка 
рішень і в нашій компанії, які ми про-
понуємо. Зокрема, існують спеціальні 
агрегати, які дозволяють зруйнува-
ти ущільнення ґрунту і акумулювати 
воду на глибині 50 см, тобто знімають 
плужну підошву вверх і вбік одночасно 
і, таким чином, створюють пазухи для 
акумулювання води. Це є інтенсивне, 
розумне та екологічне землеробство. 
I це дає можливість створити для рос-
лини комфортні умови, за що вона 
згодом віддячить добрим врожаєм. 
На сьогоднішній день ми пропонуємо 
найсучасніші машини виробництва 
корпорації AGСO: дуже технологічні 
та продуктивні трактори Fendt, еко-
номічні та якісні трактори останнього 
покоління Massey Ferguson, клавішні 
комбайни Massey Ferguson, які ма-
ють багато унікальних відмінностей 
від наших конкурентів, поєднують ви-
соку продуктивність з паливною еко-
номічністю та мають високу стійкість 
до корозії, роторні комбайни Massey 
Ferguson, що розраховані на високоін-
тенсивне сільське господарство, збір 
великих врожаїв».

Після того, як відбулася урочиста 
церемонія нагородження, ми поспіл-
кувалися з деякими гостями заходу. 
Слово Петру Мельнику, виконавчо-
му директору AGRICOM GROUP, яка 
була відзначена в номінації «Розвиток 
інфраструктури»:

«Наша компанія була створена у 
2013 році в Луганській області – зібра-
лась команда молодих, талановитих 
та високопрофесійних фахівців, мали 
15 тис. га. Але невдовзі почалися бо-
йові дії, з якими – і проблеми в нашо-
му бізнесі. Але ми це пережили, зібра-
лись з силами і в 2014 році створили 
новий кластер в Чернігівській області 
з земельним банком 10 тис. га і, до 
того ж, розширили свій земельний 
банк на Луганщині. Маємо свою тор-
гову марку «Добродія», під якою про-
даємо бакалійні товари. Дуже багато 
інвестували в розвиток технологій, 

маємо парк сучасної нової техніки. В 
цьому аспекті ми дуже плідно співп-
рацюємо з «Волинською Фондовою 
Компанією»: це неймовірно приємне 
підприємство – як за партнерськими 
якостями, так і за технологічними. 
Оптимальні ціни, гарний сервіс. Ті 
виробники, з якими компанія працює, 
зокрема корпорація AGCO, є творця-
ми передових світових технологій. Я, 
наприклад, особисто був в минулому 
році на заводі AGCO в США, подивив-
ся на виробництво тракторів, і мене 
дуже вразив високий рівень виробни-
цтва. У компанії «ВФК» ми придбали 4 
гусеничних трактори Challenger, ґрун-
тообробну техніку. Плануємо розвива-
ти нашу співпрацю і надалі, оскільки 
будемо будувати ще нові кластери 
в нашій компанії, і, відповідно, мати 
потребу в сучасній техніці, а бренди 
міняти не збираємось, бо вже переко-
налися в якості тих, що використову-
ємо».

ТОВ «Лампка-Агро» базується на 
Хмельниччині, в Красилівському районі, 
має банк землі 8000 тис. га та працює 
за високотехнологічною виробничою 
системою, яка неможлива без якісної 
потужної техніки. За свої успіхи госпо-
дарство отримало нагороду в номінації 
«Кращий іноземний інвестор». Директор 
Зігмунд Ламка зазначає: «Ми – підпри-
ємство традиційне, дуже ретельно від-
носимось до всіх аспектів роботи: чітко 
дотримуємося сівозміни, впроваджуємо 
технології для підвищення ефективності 
виробництва. В минулому році розпоча-
ли роботу з «ВФК», придбавши котел на 
твердопаливній основі. За той час, скіль-
ки ми співпрацюємо, я переконався, що 
це компанія, яка проявляє велике ста-
рання в роботі та здатна до порозуміння. 
Будемо з «ВФК» співпрацювати і надалі, 
бо наше підприємство розширюється, 
і наразі нам необхідна нова якісна сіль-
ськогосподарська техніка».

Тетяна Бєлінська

Офіційний дистриб'ютор з продажу техніки 
Challenger, Massey Ferguson, Fendt
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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.

ЯКІСТЬ НІМЕЦЬКОГО ОБПРИСКУВАЧА
Другий рік поспіль «Лем-

кен-Україна» проводить по-
льову демонстрацію причіпних 
обприскувачів Примус 35. Ми-
нулорічні покази більш ніж у 20 
сільськогосподарських підпри-
ємствах надихнули на продов-
ження ознайомлення аграріїв з 
німецькими обприскувачами.

На сьогоднішній день вже 
подолано 5 200 кілометрів 
українських доріг, і всі бажаючі 
змогли випробувати на своєму 
полі вже відомий багатьом При-
мус. Заявки на демонстрації 
приймали офіційні дилери Лем-
кен, після підтвердження яких 

господарства на протязі цілого 
дня не тільки досхочу випробо-
вували обприскувач на своїх 
полях, а й отримали фахову 
консультацію від менеджерів та 
інженерів дочірнього підприєм-
ства «Лемкен-Україна». Аграрії 
тільки і встигали підвозити 
воду та заправляти хімікати.

Цього року у «відпустку» 
по українських полях відпра-
вився причіпний обприскувач 
Примус 35 з 9 секційною штан-
гою шириною 28 метрів. Спеці-
алісти на місцях надають кон-
сультації за використанням не 
тільки базової машини, а й до-

даткових опцій, які збільшують 
ефективність та економічність 
використання нової техніки. 
Так, фахівцями з фірми «Лем-
кен» неодноразово було проде-
монстровано доцільність вико-
ристання систем паралельного 
водіння та посекційного відклю-
чення секцій обприскувача.

Демонстрації продовжують-
ся, тому не проґавте чудову 
можливість ще цього сезону 
випробувати техніку Лемкен на 
своїх полях, зв’язавшись з із 
офіційним дилером Лемкен або 
ж регіональним представником 
фірми.
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ДВЕ БЕДЫ… ПЛОХИЕ ДОРОГИ И ВОРУЮТ ТОПЛИВО
Установка на коммерческий транспорт или сельхозтехнику 

систем GPS-мониторинга предполагает достижение целого 
ряда целей. Однако у нас многие восприняли GPS-монито-
ринг, как, в первую очередь, средство борьбы со злоупотре-
блениями: «леваками» и воровством топлива. А затем мно-
гие разочаровались в возможностях GPS-систем, особенно 
в отношении второго пункта – оказалось, что контроль рас-
хода топлива легко поддаётся манипуляции, что позволяет 
воровать бочками. Однако, это вина не самих GPS-систем, 
а используемых в большинстве случаев датчиков уровня 
топлива. 

В своем подавляющем большинстве устанавливаемые 
системы контроля расхода топлива оборудованы датчиками 
уровня топлива (ДУТ). Однако в наших условиях оказывает-
ся, что ДУТ – скорее узаконит воровство топлива изобрета-
тельными водителями. Практика показала, что при наличии 
этих систем можно слить до 20% от заправки. Как это дела-
ется, подробно описано на многих сайтах в интернете. Если 
кратко: пользуясь порогом отсечения ложных срабатываний 
топливо сливают через обратку (и даже прямо из бака) на 
стоянке не более 5 литров по несколько раз в день, одновре-
менно взбалтывая топливо в баке чтобы создать иллюзию 
колебания топлива во время движения, а то и прямо из бака 
трубкой от капельницы в канистру микро єлектронасосом во 
время движения. И Вы, увы, ничего не заметите… Также су-
ществуют дифференциальные расходомеры топлива, однако 
классический способ их установки дает погрешность до 12%, 
сводящую на нет целесообразность такого контроля (при 
этом производитель утверждает о 2-х %, умалчивая разницу 
в погрешности самого расходомера и погрешности системы 
контроля расхода в целом). Их установка – это скорее мера 
устрашения водителей при очень существенной цене. Другой 
способ – это снимаемые с CAN шины данные о расходе то-
плива двигателем, но они расчетные, а не фактические. Их 
погрешность не менее 5%, и всегда в большую сторону. К 
радости руководителей украинских АТП отечественная ком-
пания «Югспецприбор» разработала метод точного контроля 
расхода топлива для современных транспортных средств с 
электронным управлением впрыска (Common Rail) и многие 
автоперевозчики уже по достоинству это оценили.

Разработка «Югспецприбор» – схема условно с двумя ба-
ками. Обратный поток топлива, не попадая в основной бак, 
поступает в подкачивающий насос через отдельный бачок, 
из которого излишнее давление и воздух сбрасывается в 
основной бак, а недостающий объем топлива (по сути фак-
тический расход двигателя) всасывается через один счетчик 
из основного бака также как и обратка в подкачивающий 
насос. Наглядно на схеме по адресу: uspi.com.ua. Погреш-
ность системы не превышает 0,5%. Естественно, реализация 
решения потребовала определенных технических решений 
(особенно это касается устройства по отделению воздуха). 
Можно использовать любые типы проточных расходомеров: 
и механических, и импульсных (только с GPS-треккером), и 
совмещенных (механический регистратор + удаленный им-
пульсный сигнал). После установки пломбируются все сое-
динения топливной системы, позволяющие манипулировать 
расходом, чем исключается несанкционированный доступ. 
Это то, что касается расхода топлива. Нюансы обсудим в 
прямой беседе.

Но, естественно, наибольшие возможности контроля, а 
соответственно и экономический эффект дает возможность 
удалёного наблюдения и анализа движения транспорта (GPS 
мониторинг) с установкой проточного расходомера с импуль-
сным сигналом (или совмещенного с механическим реги-
стратором), подключаемым к GPS модулю. Это позволяет на 
100% исключить злоупотребления с топливом вдали от базы. 
Анализ графика расхода топлива  по времени и местополо-
жению на маршруте, а также скорости движения и других 
параметров позволяет уверенно определить адекватность 
расхода и составить объективный отчет за любой выбран-
ный период. Система GPS-мониторинга, в отличие от рас-
ходомеров самих по себе, позволяет исключить нецелевое 
использование транспорта, то есть всевозможные «халтуры» 
и «леваки».

Кроме того, система GPS-мониторинга в некоторых слу-
чаях позволяет выявить саботаж – намеренное управление 
транспортом таким способом, который вызывает повышен-
ный расход топлива и износ двигателя. Например, движение 
на пониженной передаче, с превышением скорости или дли-
тельной работой двигателя на стоянке. В последнее время 
такие случаи участились – к сожалению не все работники 
понимают, что ухудшение их материального положения 
вызвано состоянием дел в стране и кризисом мировой эконо-
мики, а не «жадностью» работодателей.

Компания «Югспецприбор» предлагает своим клиентам 
эксклюзивную геоинформационную систему контроля тран-
спорта (СКТ), позволяющую отслеживать его перемещение 
с привязкой к спутниковой карте местности, в виде атласа 
или Google-карт с максимальным увеличением. Система 
имеет и множество сопутствующих функций. Данная систе-
ма уникальна не только для Украины,  она уже сейчас вклю-
чает в себя карты всех населенных пунктов и всех областей 
мира. 

Информация о местоположении и состоянии транспорта 
передается на сервер через сеть мобильного оператора 
посредством GPRS соединения, что значительно экономит 
затраты на связь. Реализована возможность контроля тран-
спорта за пределами Украины без включения роуминга с 
сохранением всех информационных данных по топливу и 
маршруту без увеличения стоимости. Абонентская плата 
пользователя системы одна из самых конкурентных в Украи-
не, а при ремонте или длительном простое транспорта она 
символическая.

Клиентское программное обеспечение, установленное 
на компьютере диспетчера, позволяет в режиме реального 
времени обрабатывать информацию, поступающую со всех 
передвижных объектов, создавать необходимые отчеты 
и оперативно реагировать при возникновении нештатных 
ситуаций. Координатные данные, время движения, ско-
рость являются достоверными, исправить и подтасовать 
показание приборов невозможно. Данная система контро-
ля топлива не зависит и от погодных условий, хотя бытует 
мнение, что зимой расходомеры не пропускают топливо 
из-за парафинов. «Югспецприбор» предлагает к монтажу 
шестеренчатый микро-расходомер с диапазоном протока 
0,5-120 л/час, не чувствительный к низким температурам. 
Подробную информацию можно получить в индивидуаль-
ной беседе.

Одним из контраргументов (как правило, самих водителей 
или «заинтересованных» управленцев среднего звена) счи-
тается, что очень часто сервисные организации, ссылаясь на 
установку дополнительного оборудования, снимают топлив-
ную систему с гарантии. Формально любой из вышеописан-
ных способов контроля расхода топлива дает повод снять 
транспортное средство с гарантии, но нашим сотрудникам 
неоднократно, наглядно и убедительно приходилось по-
казывать представителям сервисных организаций отсутствие 
каких-либо изменений в работе любой из систем автомобиля 
при установке расходомера. 

Масштабы объемов убытков от воровства и использова-
ния автотранспорта в личных целях несоизмеримы с ценой 
возможного гипотетического ремонта, поэтому в вопросе что 
важнее – сомнительная гарантия или контроль – ответ оче-
виден. Экономический эффект от установки системы может 
достигать 30%, а срок окупаемости – от одного, максимум 
– до трех месяцев, в зависимости от типа транспорта или 
сельхозмашин. 

Преимущества, которые обеспечивает система GPS мони-
торинга транспорта:
• Возможность отслеживания местонахождения и маршрута 

движения по электронной карте
• Возможность контроля заданных зон или маршрутов и 

получения отчетов по остановкам и стоянкам
• Развернутая отчетная система с возможностью экспорта 

данных
• Наличие кнопки тревоги. (доп. опция)
• Поддержка большого объема карт (векторного и растрово-

го типа)
• Отчёты по расходу топлива накопительно, на 100 км, на 

час, на гектар.
• При использовании с\х техники отчёты по обработанной 

площади.
• Отчёт по моточасам работы двигателя.
• Наличие Web версии с возможностью работы в любом 

компьютере, планшете, мобильном телефоне.

Имея многолетний опыт установки проточных расхо-
домеров и GPS мониторинга на все виды транспорта, 
«Югспецприбор» берет на себя сервисное обслуживание 
установленных систем и гарантирует их безопасность для ав-
томобиля. На работу всего нашего оборудования распростра-
няется двухлетняя гарантия. По заявке клиента проводится 
тестовая установка с отсрочкой платежа. 

Детальную информацию можете узнать на сайте: 
www.uspi.com.ua, или по телефонам:
(055) 235 55 54, (050) 698 08 87, 
(050) 494 00 25, (097) 366 69 90, (067) 552 42 52
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ЯПОНЦІ ПЕРШИМИ ВІДКРИЮТЬ 
РОБОТИЗОВАНУ ОВОЧЕВУ ФЕРМУ

Запустити першу в світі роботизовану ферму з виро-
щування овочів хочуть у Японії. Тут планують вирощу-
вати 11 мільйонів кущів салату щороку. Перший урожай 
хочуть зібрати вже восени 2017 року.

Даний проект втілить у життя японська компанія 
SPREAD. Її нова бізнес-модель дозволить скоротити ро-
бочу силу на 50%. Підприємство вирізнятиметься ефек-
тивністю й автономністю, тому нова овочева фабрика 
площею 4 400 квадратних метрів в технопарку Kansai 
Science City дозволить скоротити будівельні витрати на 
25% і енергоспоживання на 30%.

Оскільки ферму оснастять практично повністю авто-
матизованим виробництвом, у SPREAD запевняють, що 
новий об’єкт буде здатний випускати салату на 9000 ку-
щів більше, ніж інша ферма в Камеоке, що значно збіль-
шить рентабельність. Кінцева мета компанії – створення 
рішення для вирощування овочів в будь-якій точці світу 
з допомогою недорогої й екологічно чистої системи, 
яка дозволить застосовувати технологію в глобальному 
масштабі. Скорочення праці людини, як мінімум, у два 
рази – невід’ємна частина нової технології.

За допомогою 98-процентного рециклінгу води, для 
повного циклу вирощування одного куща салату роботи-
зована овочева фабрика буде використовувати близько 
100 грамів води, замість 850 г, які сьогодні витрачаються 
на першій фермі в Камеоке.

На сайті SPREAD повідомляють, що для сталого 
ведення сільського господарства повинні виконуватися 
наступні фактори:«Можливість безперервно виробляти 
здорову їжу на стабільній основі – соціальна стійкість; 
можливість забезпечити стабільний прибуток в бізнесі 
– економічна стійкість; зберігання глобальних ресурсів 
і охорона навколишнього середовища – екологічна 
стійкість».



ВИГОТОВЛЕНО

В  УКРАЇНІ
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На ринку сільгосптехніки України компанія АМАКО працює вже майже два десятки років. Ви-
сока якість техніки, сервісу, розуміння потреб клієнта – це характер компанії, який виробився у 
лещатах конкуренції, в умовах виживання серед наших економічних реалій.

22 квітня у Львові відбулося відкриття нового сервісно-
го центру компанії.  3S центр (продаж техніки, запчастин та 
сервіс) відповідає усім вимогам найвибагливішого клієнта. 
Нова майстерня має площу 200 м2 і призначена для ре-
монту та сервісного обслуговування сільгосптехніки, буді-
вельного транспорту та комерційного транспорту IVECO. 
До слова, компанія АМАКО є офіційним дилером концерну 
IVECO, а також ексклюзивним дистриб’ютором будівельної 
техніки CASE IH в Україні.

Нещодавно  компанія відкривала сервісний центр у 
Тернополі, а сьогодні – нова сторінка і нові амбіційні плани.  
Оптимізм і рух вперед долають багато перешкод, і, як влуч-
но відмітив у вітальному слові Адріано Луз, Президент 
компанії,  працювати і розвиватися потрібно незважаючи 
ні на що.  Проблеми є усюди, і Україна далеко не найгірша 
держава у цьому плані. Ми не можемо змінити якісь певні 
ситуації, але можемо змінити підхід до роботи. Він привітав 
клієнтів, гостей, подякував за приділену увагу. Надзвичайно 
важливо бути близьким до клієнта. Тому за останній рік було 
проведено якісну роботу, і загалом в Україні відкрито 8 таких 
майстерень. Увага сконцентрована на обслуговуванні техні-

ки після продажу і саме тому за останні кілька місяців склад 
запчастин збільшився майже в 2 рази! Найважливіше завдан-
ня на даний момент – забезпечити усі філіали, майстерні 
ключовими деталями, щоб при потребі можна було відразу 
скористатися усім необхідним. Основний же склад запчастин 
знаходиться у Києві. І якщо зробити замовлення у будь-який 
день до 16.00 години, отримати необхідну запчастину можна 
уже до 9.00 години ранку наступного дня.

Серед гостей свята численні клієнти АМАКО, партнери, 
друзі. Роки успішної співпраці зібрали представників різних 
напрямків діяльності. Про це більш детально розповідає 
Федір Євстахійович Скоцик,  директор Львівського 
представництва компанії АМАКО:

 «Надзвичайно приємно сьогодні відкривати цю май-
стерню. Оскільки я є патріотом свого регіону – це подвійна 
радість. Щиро вітаю усіх гостей: представників науки, буді-
вельної галузі та сільського господарства. 

Компанія АМАКО розширює свою діяльність і наша нова 
майстерня спеціалізуватиметься на сервісі машин IVECO. 
Ми гарантуємо Вам, дорогі наші клієнти,  що у цій просто-
рій майстерні буде забезпечений увесь великий спектр сер-
вісу машин IVECO, а також ми будуємо сервіс у всіх напрям-
ках щодо запчастин для сільськогосподарської, будівельної 
та комерційної техніки. Отож, наші зустрічі у цьому сервіс-
ному центрі будуть частішими і продуктивнішими». 

Катерина Безсудна, керівник відділу фінансування 
автомобілів IVECO CAPITAL:

«Наша компанія веде свою діяльність в 14 країнах, на-
даючи підтримку клієнтам IVECO на усіх основних ринках 
Європи. Програма, яку ми представляємо, розроблена 
для того, щоб кожен аграрій чи перевізник, який до нас 
звернувся, міг знайти для себе рішення і отримати такий 
фінансовий інструмент, який допоможе придбати не один 
автомобіль, а декілька, у найзручніший для нього спосіб».

Олег Гук, комерційний директор АМАКО:
«10 років я працюю в компанії АМАКО у сільськогосподар-

ському напрямку, а з комерційною технікою почав працюва-
ти недавно. 

КОМПАНІЯ АМАКО:
ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ УСПІХУ – РОЗВИТОК
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Що стосується с/г техніки, нашим основним поста-
чальником є корпорація AGCO. Ми є основними дистриб’ю-
торами корпорації в Україні і працюємо у десяти областях.

Цього року ми плануємо розвивати ґрунтообробну  та 
посівну техніку німецького виробника KÖCKERLING. Оскільки 
спостерігаємо тенденцію у Західному регіоні України орієн-
туватися більше на європейську техніку. Тому і вирішили 
приділити цьому більше уваги. Проводитимемо ряд демон-
страцій нової техніки. 

Якщо говорити у цілому про с/г техніку, звичайно, важко 
продавати, бо умови у нас важкі, хоча й аграрний бізнес є 
основним в Україні. Як би там не було, бізнес потрібно розви-
вати. Для цього нам на зустріч йдуть різні фінансові устано-
ви, розробляються відповідні програми, і це сприяє розвитку 
як нашого бізнесу, так і сільськогосподарського. На даний час 
ми плідно співпрацюємо з ”ОТП Лізинг”, ”Укрексімбанк”, ”Ексім-
лізинг”, ”Райффайзен Банк Аваль” і ”Кредобанк”».

Іван Ващенко, керівник департаменту з реалізації 
комерційної техніки IVECO:

«Працюю з компанією АМАКО з 2007 року. 80% продажу 
автомобілів IVECO належать компанії АМАКО. Це багато про 
що говорить. І далеко не останню роль для цього успіху зі-
грав саме сервіс компанії, його фахівці. Серед наших досягнень 
за останній рік – відкриття великого сервісного центру у Ки-
єві, нещодавно відкрили майстерню у Запоріжжі і ось сьогодні 
відкриття потужної майстерні у Львові. Надії надзвичайно 
великі, оптимістичні і більш ніж реалістичні, тому що в 
Західному регіоні продаємо найбільше техніки, запчастин , і 
саме нової техніки, і, відповідно, сервіс тут дуже потрібний. І 
те, що на відкритті було продано три автомобілі свідчить 
про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Щодо пер-
спектив, то наступна наша локація – Вінниця».

Нова велика майстерня є не просто чийсь задум, вті-
лений у життя. Це насущна потреба, адже ніяка втрата не 
є такою важкою, як втрата часу та можливостей. Бо як за-
значає Федір Скоцик, у цій майстерні обслуговуватимуться 
не лише автомобілі IVECO, а й усі сільськогосподарські 
машини. Кожен із партнерів знайде підтримку і допомогу. 
Відкриття сервісного центру проходило у формі живого 
спілкування, і партнери АМАКО мали можливість спілкува-
тися з фахівцями, оглядати нову техніку. Представлені дві 

одиниці техніки німецької компанії KÖCKERLING, і присутній 
директор заводу в Україні Юрій Береш, який радо спілку-
вався з клієнтами, представниками різних підприємств. З 
новою інформативною базою, з новими враженнями під-
приємці повернуться до своїх господарств.

Своїми враженнями та позитивним настроєм з нами 
поділилися клієнти і вже друзі компанії АМАКО.

Ігор Біскуп, інженер ПП «Західний Буг», Львівська 
область:

«Від компанії АМАКО ми маємо 9 одиниць важкої техніки. 
Ми вже можемо оцінити роботу нового гусеничного трак-
тора Challenger MT 865C, яким дуже задоволені. Техніка пра-
цює у важких умовах і не підводить. Ми піднімаємо землі, які 
не оброблялися довгими роками. Хочу зазначити, що такі 
сервісні служби необхідні, адже окрім самого сервісу кваліфі-
ковані працівники допомагають освоювати нову техніку. 
Отже, вчимося, дорослішаємо і розвиваємося разом».

Олег Антонович Іванчина, директор ПАФ «Білий 
Стік», Львівська область, Сокальський район, с. Волиця:

«З компанією АМАКО ми працюємо уже 7 років. За цей час 
придбали сівалку Great Plaines американського виробни-
цтва, практично усі посіви виконуємо саме нею. Два роки 
тому придбали новий агрегат Simba, який має кілька опцій, 
у тому числі глибокорозпушувальні, працюємо з ним на по-
сіві озимого ріпаку. Також користуємося комбайном Massey 
Ferguson. Думаю, надалі наша співпраця буде розвиватися 
ще потужніше. У нас гарні дружні відносини! Щиро вітаю 
керівника львівського відділення компанії АМАКО Федора 
Євстахійовича з відкриттям такої великої майстерні. 
Дуже гарна ідея, тепер АМАКО стало ще ближче до своїх 
клієнтів і будь-яка несправність, чи інша проблема з тех-
нікою вирішуватиметься практично на місці. Це великий 
плюс, велика сила!»

Любов Смереканич





НІМЕЦЬКИЙ ВИРОБНИК HORSCH ПРОПОНУЄ ДВІ МОДИФІКАЦІЇ ПРИЧІПНОГО ОБПРИСКУВАЧА 
LEEB LT, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ОБ’ЄМОМ ОСНОВНОГО БАКУ: 4000 Л ТА 5000 Л ВІДПОВІДНО

Агрегат пропонується в трьох комплектаціях. Базова 
ECO оснащується мембранно-поршневим робочим на-
сосом з ручним управлінням. Обприскувачі середньої 
комплектації CCS відрізняються наявністю системи 
безперервного внутрішнього очищення Continuous 
Cleaning System. Професійна лінійка CCS Pro має 
повністю автоматичне управління процесами всмок-
тування і тиску, ідентичне обладнанню обприскувачів 
преміум-класу Leeb GS.

З Leeb GS на новинку перекочувала і фірмова си-
стема автоматичного управління BoomControl. «Контр-
олер» слідкує за положенням штанги, гасячи коли-
вання, що виникають на високих робочих швидкостях 
або під час роботи на полях зі складним рельєфом. На 
Leeb LT можна замовити штангу шириною від 18 до 
42 м. До речі, штанги з шириною 36 м і 42 м відтепер 
доступні і для Leeb GS.

Новинкою є система функціонального управлін-
ня Isobus. Розробка інженерів і програмістів Horsch 
включає набір функцій, що допомагають оператору в 
налаштуванні і управлінні машиною, а також здійсню-
ють функціональний контроль. Йдеться в тому числі і 
про управління роботою форсунок, які встановлюють-
ся через 25 см або 50 см. Таке розташування вирішує 
проблему знесення препарату вітром — обприскувати 
рослини відтепер можна з висоти навіть 30 см. Різно-
маніття можливих комбінацій форсунок включає від 
1-0 (одиночні форсунки через 50 см) до 4-2 (4-позицій-
ні форсунки через кожні 50 см плюс 2-позиційні через 
кожні 25 см) варіантів.

В списку опцій — підрулююча вісь. У Horsch підготу-

вали оригінальне рішення з використанням гідроско-
па. Це дало змогу відмовитися від більш складних і 
матеріаломістких електрогідравлічних або механічних 
систем. Таким чином, для використання машини 
досить підключити до трактора лінії робочої гідрав-
ліки, кабель освітлення і шину Isobus. До речі, Leeb 
LT використовує гідравлічну лінію Load Sensing, що 
розвантажує робочу гідравліку трактора.

Характерну для німецьких інженерів увагу до дріб-
ниць помітно і по гладкому днищі обприскувача — це, 
а також кліренс у 85 см покликані менше травмувати 
рослини на полі. Не забули інженери і про гідравлічну 
«підніжку» для машини — «паркувати» обприскувач 
можна не виходячи з кабіни трактора.
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УКРАЇНА ІМПОРТУВАЛА ТРАКТОРІВ 
НА 183, 3 МЛН. ДОЛ.

За даними Державної фіскальної служби у січні-квітні 
2016 рю Україна імпортувала трактори на 183,3 млн дол. 
Це на 28,5% менше, ніж у березні 2016 (68,5 млн дол.). 
У квітні Україна скоротила імпорт тракторів на 28,5%, 
отримавши 49 млн. дол.

Найбільше тракторів завезено з США (54,3 млн дол., 
питома вага — 29,6%). На другому місці — Білорусь 
(40,9 млн, 22,3%), на третьому — Німеччина (21,2 млн, 
11,6%).

З початку року експортовано трактори на 4,4 млн 
дол., 52,8% з яких прийшлося на поставки до РФ (2,3 
млн дол.).

Крім того, за чотири місяці 2016 Україна імпортувала 
ґрунтообробну та посівну техніку на 97,6 млн дол. та 
техніку для збирання (сортування) врожаю і заготівлі 
кормів — на 90 млн. Обсяг експорту становив відповідно 
13,7 млн і 5,2 млн дол.

До речі, в 2015 році Україна імпортувала трактори на 
229,9 млн дол., експортувала — на 26,5 млн. дол.
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Микола Макаренко, доцент Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка, сільськогосподарський дорадник

ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ЗЕРНА: 
ВИБІР ПРАВИЛЬНОГО КОМБАЙНА

Виробництво зерна в Україні традиційно є основною і вельми зна-
чущою галуззю сільськогосподарського виробництва, від розвитку 
якої до певної міри залежить продовольча безпека населення країни. 
Найважливішою ланкою в багатоскладовому ланцюжку виробництва 
зерна і найбільш напруженою і відповідальною операцією є збирання, 
яке є завершальною операцією в технології вирощування сільсько-
господарських культур. Ефективність його проведення залежить перш 
за все від досконалості і надійності використаних зернозбиральних 
комбайнів. 

Забезпечення підприємства комбайнами 
і досягнутий рівень їх використання істотно 
впливають на валовий збір зерна, оскільки 
запізнення із збиранням призводить до 
значних втрат вирощеного врожаю. Відомо, 
наприклад, що втрати зерна досягають 25-
30 % при запізненні збирання зернових ко-
лосових на 10-12 днів. Ще більш жорсткі ви-
моги до збирання ріпаку та інших культур, 
які легко осипаються. Тому підприємствам 
економічно вигідно мати таку кількість 
комбайнів відповідної продуктивності та 
надійності, які забезпечать збирання зерна 
в оптимальні строки.

У структурі загальних витрат на вироб-
ництво сільськогосподарських культур 
збирання займає 31-50% витрат енергії і 45-
60% трудових витрат. Тому саме від харак-
теристик комбайна в значній мірі залежить 
рентабельність даного виробництва.

У практиці світового сільськогосподар-
ського машинобудування зернозбиральні 
комбайни відповідають досить високому 
технічному рівню, і однозначно виділити 
«оптимальну» характеристику комбайна 
з урахуванням всіх виробничих вимог є 
досить складним завданням. Нині та на 
перспективу при оцінці різних агропро-
мислових технологій і використовуваної 
техніки домінують перш за все показники 
енергозбереження, що виправдано у зв’яз-
ку з зростаючими цінами на енергоносії. 
Стосовно проблеми вибору зернозбираль-
ного комбайна питання може розглядатися 
з погляду ефективного і виправданого 
вибору потужності двигуна комбайна по 
відношенню до технологічної необхідності 
витрат енергії на роботу основних вузлів і 
механізмів. При цьому підсумковим показ-
ником результатів використання комбайна 
може бути величина річного намолоту 
порівнюваних моделей в схожих умовах 
експлуатації. Показник річного намолоту 
інтегральний і відображає як технологічні 
можливості комбайна, так і організацію 
його використання. Сюди також входять 
і відносні втрати зерна та його пошко-
дження, надійність роботи і багато інших 
показників.

Крім того, головним напрямом удоскона-
лення конструкцій зернозбиральних ком-
байнів та їх робочих органів є підвищення 
продуктивності з одночасною мінімізацією 
втрат урожаю. Ці показники визначаються 
агротехнічними вимогами. Кожна з машин 
може працювати доволі ефективно за пев-
них умов.

Залежно від стану хлібостою на кожну 
тонну намолоченого зерна необхідно 
витратити енергії від 11-12 кВт год. на висо-

коврожайних, не забур’янених посівах і до 
30 кВт год. та більше на низьковрожайних, 
забур’янених та полеглих хлібах. 

Ефективною особливістю перспективних 
комбайнів є збільшення тривалості та інтен-
сивності дії молотильних робочих органів 
під час переміщення стебел з колосками. 
Тому всі комбайнобудівні фірми ведуть 
інтенсивний пошук шляхів підвищення про-
дуктивності комбайнів, зменшення енерго-
ємності й матеріаломісткості процесу зби-
рання зернових та їм подібних культур. За 
останнє десятиріччя створений ряд енерго-
насичених високопродуктивних зернозби-
ральних комбайнів нового покоління. 

Особливістю конструкцій нових комбай-
нів є підвищення інтенсивності дії моло-
тильно-сепаруючого пристрою (МСП) ро-
бочих органів на технологічну масу завдяки 
додатковим пристроям роторного типу, 
каскадним двопродувним повітряно-ре-
шітним очисткам, збільшенню ширини 
молотарки та площі сепарації, підвищенню 
потужності двигунів, збільшенню діаметрів 
молотильних барабанів тощо. Крім того, у 
них суттєво збільшена місткість зернового 
бункера і продуктивність вивантажувально-
го пристрою. Сучасні комбайни більш ком-
фортні, у них підвищена енергонасиченість 
технологічного процесу. Для зменшення 
втрат зерна широко застосовуються елек-
тронні системи контролю та автоматичного 
регулювання технологічного процесу.

Обґрунтування оптимального типажу 
комбайнів для будь-якої країни – суто наці-
ональна проблема, оскільки їх реальна екс-
плуатаційна продуктивність визначається 
врожайністю і збиральною вологістю зерна 
і соломи, швидкостями руху, що фактично 
реалізовуються, і шириною захвату жатки 
на різних фонах, експлуатаційною надійні-
стю та транспортним забезпеченням відве-
зення зерна.

З урахуванням вимог ринку кожен агра-
рій повинен мати можливість вибрати собі 
модель комбайна, що повністю відповідає 
його інтересам і можливостям.

На основі аналізу існуючих технологій 
і технічних засобів збирання зернових 
культур можна стверджувати, що, як і в 
попередні роки, основною машиною для 
збирання зернових культур як в Україні, 
так і за кордоном залишається класичний 
самохідний зернозбиральний комбайн. 
Із існуючих технологій збирання зерна 
зернових культур перевага надається одно-
фазному способу. Поряд з удосконаленими 
конструкціями комбайнів класичної схеми 
для збирання зернових культур все більше 
використовують комбайни роторного типу 

з високою пропускною здатністю (10...12 
кг/с), а також жатки з обчісувальними при-
строями. При врожайності зернових до 30 
ц/га найбільш широким попитом користу-
ються комбайни класичної схеми з пропус-
кною здатністю 5…7 кг/с як найбільш легкі 
та дешеві. 

Широкий спектр робіт, які може вико-
нувати комбайн, досягається за рахунок 
можливості агрегатування з різними спеці-
альними приставками та пристроями, які 
дозволяють пристосовувати технологічний 
процес скошування і обмолоту до специ-
фічних вимог при збиранні кожної з цих 
культур.

Підвищення продуктивності комбайнів 
традиційних конструкцій досягається 
шляхом збільшення розмірів жаток, МСП, 
підвищення потужності двигунів, а також 
використанням гідравлічних трансмісій, 
гідроприводу робочих органів, електроніки 
та мехатроніки. 

Найчастіше використовуються наступні 
автоматичні системи:

- контроль за роботою або станом різних 
пристроїв та систем комбайна;

- управління жаткою (Auto Contour 
– Claas, Contour Master або Header Track – 
John Deere, Field Star – Fendt, Autocontrol 
– Deutz-Fahr та ін.);

- синхронізація частоти обертання мото-
вила жатки із швидкістю руху комбайна;

- контроль і управління режимами ро-
бочих органів молотарки комбайна (Cebis 
– Claas, AME – John Deere, Jnfo View – New 
Holland, Fieldstar – Fendt, Teris або TCS – 
Deutz-Fahr та ін.);

- водіння комбайна по рядках кукурудзи, 
краю нескошеної загонки зернових культур 
(Autopilot; Laser Pilot – Claas, Auto Trac – 
John Deere та ін.);

- стабілізація завантаження молотарки 
комбайна (John Deere серія STSi, Massey 
Ferguson, Fendt, Cruise Pilot – Lexion 600 
Claas та ін.);

- стабілізація частоти обертання ротора 
МСП незалежно від частоти обертання ко-
лінчастого валу двигуна (роторні комбайни 
Massey Ferguson, Challenger та ін.);

- підвищення потужності двигуна на 20 і 
навіть на 41 кВт при зниженні внаслідок пере-
вантаження частоти обертання колінчастого 
валу на 200 хв–1 від номінального значення;

- вимірювання і картирування врожай-
ності для системи «точного землеробства» 
(Claas, John Deere, Massey Ferguson, Fendt, 
Deutz-Fahr та ін.);

Термінал 
Field Star
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- вирівнювання корпусу молотарки (або 
тільки очищення) на схилі (Levelling System 
– Laverda, Climber і Balance – Deutz-Fahr, 
Auto Levell – Massey Ferguson, Hillmaster – 
John Deere, Montana – Claas та ін.); вирівню-
вання очищення (New Holland), динамічне 
вирівнювання шару на решетах по ширині 
(3D – Claas).

Дослідження виявляють цілком певну, 
статистично стійку спільність і однорідність 
комбайнів за параметрами не дивлячись 
на різноманіття комбайнобудівних фірм, 
моделей комбайнів і конструкційно-компо-
нувальних схем, вага їх і основні параметри 
мають постійність в комбайнах певної про-
пускної спроможності. Випадки відхилення 
за окремими параметрами мають місце, 
але вони зустрічаються рідко, а загальний 
розкид має достатньо стійке середнє 
значення з відхиленням не більше 8-10%. 
Основними параметрами комбайна для 
формування його пропускної спромож-
ності визнані: потужність двигуна, площа 
розгортки підбарабання, соломотрясу і 
решіт очищення. Проте, не всі узагальнені 
параметри різних моделей використову-
ються однаково ефективно і тому для всіх 
однозначно прийматися не можуть. При 
одній і тій же площі підбарабання в одній 
машині процес обмолоту і сепарації може 
проходити інтенсивніше, ніж в іншій, унаслі-
док впровадження деяких інтенсифікуючих 
чинників (збільшений робочий перетин 
підбарабання, більш активна поверхня 
підбарабання, встановлення бичів з підбич-
никами спеціальної конструкції з великим 
молотильно-сепаруючим ефектом та ін.).

Виділення зерна з соломи залежить від 
наявності і величини сил, що діють на зерно 
у напрямі сепарації, шаруватості шару об-
молоченої маси і його товщини, конструкції 
сепаруючих грат робочого органу і часу 
перебування зерна в зоні сепарації, достат-
ньому для проходження зерна з верхніх ша-
рів обмолочуваної маси під сепаруючі гра-
ти. Відсутність або недостатність будь-якого 
з цих чинників зменшує ефект сепарації 
зерна або повністю його виключає. Тому 
при виборі МСП з великою подачею важли-
вим завданням є знайти оптимальне спів-
відношення всіх цих чинників не в збиток 
якості отримуваного зерна.

У всіх вітчизняних і зарубіжних комбай-
нах продуктивність, втрати і пошкодження 
зерна насамперед визначають досконалість 
МСП. Тому докладніше розглянемо най-
більш характерні особливості конструкції 
МСП сучасних зернозбиральних комбайнів.

Аналізуючи конструкцію найбільш 
характерних моделей зернозбиральних 
комбайнів, можна зробити висновок, що 
в основному застосовуються МСП двох 
типів. Це пристрої з одним або декількома 
поперечними розташованими барабана-
ми (прискорювачами, сепараторами) з 

гратчастими підбарабаннями під ними у 
поєднанні з клавішними соломотрясами і 
аксіальні МСП.

Найбільшого поширення у всьому світі 
набули комбайни з однобарабанними МСП 
у поєднанні з классичними соломотрясами, 
як результат їх універсальності, високої на-
дійності технологічного процесу, простоти 
будови і обслуговування. Проте комбайни з 
двохбарабанним МСП більш пристосовані 
для роботи в несприятливих умовах при 
збиранні важкообмолочуваних культур під-
вищеної вологості, при цьому їх продуктив-
ність вища, а втрати і пошкодження зерна 
нижчі, ніж у однобарабанних. Тому зарубіжні 
фірми поступово переходять до молотиль-
них пристроїв з декількома барабанами 
(прискорювачами, сепараторами), не дивля-
чись на деяке ускладнення їх конструкції.

Зернозбиральні комбайни, обладнані 
аксіальними МСП, при збиранні сухих 
короткостеблових культур в порівнянні 
з барабанними мають повну перевагу за 
продуктивністю, меншими втратами і по-
шкодженням зерна. Проте при збиранні 
довгостеблових  культур підвищеної воло-
гості вони схильні до забивання внаслідок 
утворення джгутів. Тому витрата палива 
комбайнами з аксіальним МСП дещо вища 
ніж комбайнами з барабанами і соло-
мотрясами. У зв’язку з цим в комбайнах з 
аксіальним МСП спостерігається тенденція 
до подрібнення обмолочуваної маси перед 
подачею її до частини ротора, що обмо-
лочує, а це неминуче веде до додаткового 
пошкодження зерна.

До недоліків цього МСУ слід віднести по-
рційну подачу лопатями ротора обмолочу-
ваної маси в молотильний зазор і нерівно-
мірність її розподілу по сепаруючих гратах, 
що знижує потенційні можливості цього 
пристрою. Крім того, при попаданні в аксі-
альний МСП твердих предметів і деформа-
ції ротора, довжина якого досягає 3556 мм, 
ремонт його можливий тільки в заводських 
умовах, оскільки в кінці ремонту обов’язко-
во потрібне динамічне балансування. Все 
це пояснює ту обставину, що комбайни з ак-
сіальними МСП, не дивлячись на їх незапе-
речні переваги, вже багато років не можуть 
витіснити комбайни, обладнані поперечни-
ми барабанами і соломотрясами.

На сьогодні практично припинена су-
перечка про вибір технологічної схеми 
комбайнів: класична або аксіально-ротор-
на. Сплеск надмірного захоплення аксіаль-
но-роторними комбайнами припинився, 
і кожна схема знайшла своє гідне місце. 
На збиранні високоврожайних, сухих, не 
засмічених і короткостеблових хлібів і 
кукурудзи на зерно переважно використо-
вуються аксіально-роторні комбайни. У всіх 
інших випадках – класичні (тобто з бильним 
барабаном, чотирьохклавішним соломо-
сепаратором і двухрешетним вітровим 
очищенням). Прогнозується розширення 
розробок по багатоклавішним соломосе-
параторам (6, 8, 10), три-чотири каскадним 
решетам, комбінованим МСП: бильний 
молотильний апарат і аксіально-роторні 
соломовідокремлювачі; аксіально-роторні 
МСП з осьовою і тангенціальною подачею 
хлібної маси і ін. 

Великі перспективи має тенденція 
комп’ютеризації комбайна і забезпечення 
його роботи в системі координатного рос-
линництва. Це дозволить не тільки вплину-
ти на вибір режимів роботи всіх попередніх 
польових с.-г. агрегатів по обробітку зер-
нових, але і оптимізувати режими роботи 

самого комбайна при природній варіації 
польової врожайності зерна і соломи за 
критеріях максимуму продуктивності і міні-
муму втрат зерна.

Важливою також є оптимізація енерго-
забезпечення комбайна за рахунок зни-
ження витрати потужності на холостий хід, 
самопереміщення і підвищення потужності 
на робочий процес, установки двигунів з 
багаторівневим регулюванням потужності, 
застосування електрогенераторів і елек-
тродвигунів і ін.

Крім того, в комбайні втілюються передо-
ві досягнення конструкції по забезпеченню 
екологічних показників і виконання вимог 
безпеки відповідно до загальносвітових 
стандартів і досягнень науки: тиск на ґрунт 
до 80-120 кПа, зменшення вмісту шкідливих 
домішок у вихлопних газах, зниження пи-
лоутворення і тому подібне.

На ринку комбайнів України пропону-
ються машини з різними типами і схемами 
молотильних пристроїв: однобарабанні 
(«Ростсільмаш», John Deere), багатобарабан-
ні (New Holland, Massey Ferguson), роторні 
(Case, John Deere) та гібридні (Claas). Кожен 
з виробників наводить власні аргументи на 
підтримку вибраної схеми обмолоту і вка-
зує на відповідні переваги.

Розглянемо особливості комбайна 
серії 140 від Case ІН.

Однороторний обмолот та сепарація – 
це візитна картка Case ІН. Ними створюють-
ся нові лінійки комбайнів, які не просто від-
повідають поточним завданням сільського 
господарства, але й враховують виклики 
майбутнього.

Принцип обмолоту зерна об зерно, за-
стосований у Ахіаl-Flоw, не тільки зводить 
до мінімуму втрати у полі завдяки більш 
ефективній сепарації, але й забезпечує най-
вищу якість та чистоту зерна, що потрапляє 
до зернового бункера. Поперечний бара-
бан, що використовується в традиційних 
або гібридних комбайнах, в цих машинах 
відсутній, тому перехід від обмолоту до се-
парації відбувається надзвичайно плавно: 
великі відцентрові сили досягаються вже 
на низьких швидкостях ротора, а для більш 
складних умов достатньо просто збільшити 
швидкість ротора.

Секція ротора, що закриває зону обмо-
лоту оснащена новими бичами для попе-
реднього обмолоту та сепарації, в той час 
як секція ротора, що закриває зону сепара-
ції, отримала традиційні бичі з гребенями 
для того, щоб вловлювати залишки зерна. 
Переваги більшої потужності обмолоту та 
сепарації проявляються у зменшенні втрат 
зерна та зменшенні чутливості ротора до 
зміни умов збирання врожаю.

Висока якість зразків неможлива з 
дробленим зерном не тільки через самі по-
шкоджені ядра, але й через те, що їх може 
просто видути назовні через задню частину 
комбайна. Завдяки перевагам обмолоту но-
вим ротором Small Тube від Ахіаl-Flоw ком-
байни Сазе ІН завжди гарантують високу 
якість зразків зерна. Молотильні бичі роз-

Робота 
Small 
Tube

Так працює 
Hillmaster від 
John Deere



ташовані чотирма спіралями навколо ро-
тора, що забезпечує покращений обмолот 
та більш високу якість соломи у складних 
умовах. Доступ до клітки ротора можливий 
з обох боків машини, а легкі взаємозамінні 
модулі можна легко зняти та замінити при 
збиранні різних культур – це справжня пе-
ревага Ахіаl-Flоw.

Машини Ахіаl-Flоw є унікальними не 
лише завдяки ротору. Система очищен-
ня Cross-Flow використовує вентилятор 
V-подібної форми, який подає великі 
об’єми повітря. На відміну від традиційних 
систем, не створюються повітряні кишені, 
розподіл повітряних мас під решетами є 
рівномірним, а швидкість вентилятора є 
повністю регульованою для роботи з дріб-
нонасіннєвими культурами. В результаті 
потужність очищення зростає, а решета 
регулюються прямо з сидіння. Кожне 
решето може працювати з ідеальним ро-
бочим ходом, а протилежно спрямовані 
рухи решіт взаємно нівелюються, що при-
зводить до більш плавної роботи зерноо-
чистки. Коротка солома практично усува-
ється, що забезпечує більш чисте зерно в 
бункері. Повністю регульоване попереднє 
решето означає, що комбайни Ахіаl-Flоw 
серії 140 можна підлаштувати до будь-яких 
культур та умов збирання.

При зміні однієї культури на іншу або 
при зміні полів, очищення комбайна може 
забирати багато часу. Однак для того, щоб 
зберегти цінний час на роботу, на сенсор-
ному моніторі FFS Pro 700 функціональне 
вікно «Очищення» («Clean-out»), яке кон-
фігурується користувачем. Простим доти-
ком до екрану є можливість перемкнути 
систему очищення в режим «Clean-out». Ця 
функція неабияк заощаджує час і може бути 

увімкнена безпосередньо з м кабіни, що 
особливо корисно для насіннярів.

Важливо зазначити, що для визначення 
переваг тієї чи іншої моделі комбайна по-
трібно орієнтуватися не лише на його ціну 
придбання й окремі техніко-економічні 
характеристики, а й на вартість намолоту 
тонни врожаю. Адже в цьому показнику 
знаходять відображення ціна комбайна, 
експлуатаційні витрати, вартість запасних 
частин та надійність.

Основним показником зернозбираль-
ного комбайна є пропускна здатність, що 
є найбільш інтегральною його технічною 
характеристикою і дозволяє оцінити тех-
нічний рівень конструкції машини та тип 
МСП. Саме тип МСП визначає вимоги до 
потужності двигуна, оскільки в класичній 
схемі молотарки оптимальна енергонаси-
ченість для забезпечення номінальної 
продуктивності за мінімального рівня втрат 
становить близько 27 к.с. для обмолоту 1 
кг маси за 1 секунду, у гібридній схемі – 
30, у роторній 32 к.с. 

Таким чином, якщо пропускну здат-
ність комбайна, вираженою в кілограмах 
маси, яку він може обмолотити за 1 сек. 
помножити на 27…32 (залежно від типу 
МСП), то отримаємо потужність 
двигуна, обчислену 
в кінських силах, 
необхідну для 
реалізації заданої 
продуктивності.

Аналіз динаміки 
розвитку комбайнового 
ринку показав, що за 
останні роки практично на 
всіх моделях спостерігається 
збільшення потужності двигунів, 

оскільки необхідна потужність забезпечує зна-
чне підвищення продуктивності комбайна при 
якісному виконанні технологічного процесу.

Напрошується думка, що зернозби-
ральний комбайн з потужним двигуном 
забезпечить успішне та швидке проведення 
збиральної компанії. Але при виборі моделі 
насамперед слід звертати увагу не просто 
на потужність двигуна, а на збалансованість 
отриманої потужності та потреби потужності 
усіх робочих агрегатів та вузлів комбайна 
(тип МСП, ширина захвату жатки, ємність 
бункера та ін.), бо саме вони значною мірою 
визначатимуть рівень витрат пального при 
роботі. Надто потужний двигун комбайна, без 
урахування зазначених меж, не зможе повні-
стю реалізувати свої потенційні можливості, 
що призведе до невиправданого збільшення 
питомої витрати палива та значно підвищить 
його ціну.

Комбайн Case ІН 
Axial Flow 2388
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ІННОВАЦІЇ В СІЛЬГОСПТЕХНІЦІ НА 
ВИСТАВЦІ SCOTGRASS 2016 РОКУ

Британське видання Farmers 
weekly від 20.05.2016р.

18 травня 2016 року у місті Дамфріс, 
на півдні Шотландії, відбулася щорічна 
виставка сільгосптехніки, на якій відвід-
увачі могли ознайомитися з останніми 
технологічними розробками в агрегатах 
різного типу.

Трактор Valtra N174 Unlimited

Як відомо, Valtra – бренд корпорації 
AGCO. На виставці Scotgrass була пред-
ставлена одна з найновіших моделей 
тракторів серії Valtra N174. На відміну 
від більшості виробників тракторів, 
які пропонують покупцям вибір тільки 
одного або двох кольорів та варіантів 
зовнішнього оздоблення, Valtra надає 
своїм клієнтам досить великий асорти-
мент рішень в дизайні.

У стандартній комплектації ви 
можете вибрати трактор в одному з 
восьми кольорів фабрики, але якщо 
жоден з них не підійде вашим вимо-
гам, є можливість замовити колір в 
індивідуальному порядку. За словами 
представника Valtra, близько половини 
нових тракторів компанії зараз зняли з 
виробничої лінії і відправили на удоско-
налення модифікацій. Виробник зараз 
концентрується більше на напрямку 
спецмашин для лісового господарства.

Грейдер Riberi RS100 

Італійський виробник техніки Riberi 
в цьому році представив на виставці 
Scotgrass нову модель грейдера. В 
значній мірі це обумовлено зростанням 
попиту з боку молокопереробних ферм, 
які сподіваються скоротити витрати на 
корми. Він має у своїй комплектації  дві 
барабанних косарки спереду машини, а 
також ланцюг з гідравлічним приводом, 
який поверх планки транспортує корми 
у зворотну сторону.

Додатковий задній блок дозування 
також доступний для тих, хто хоче году-
вати тварин прямо з коробки.

За прайс-листом виробника вартість 
цієї машини складає 25 000 фунтів, і до-
датково задній блок дозування коштує 
5000 фунтів. Фермери стверджують, що 
при годуванні за допомогою грейдерів 

зберігається висока цінність корму. 
Прес-підбирач Vicon Fastbale 

Ця модель була в розробці протягом 
останніх 4-х років. Виробник розробив і 
представив нарешті у 2016 році відмін-
ний нон-стоп рулонний прес-підбирач. 
На виставці Scotgrass фермери нагляд-
но могли оцінити роботу цієї машини. Їй 
вдається не припиняти роботу завдяки 
двом окремим камерам для тюків, в той 
час коли традиційні прес-підбирачі зупи-
няються для нової загрузки. Це означає, 
що коли готовий тюк прив›язується в 
задній камері, наступний може одночас-
но формуватися в передній камері, не 
зупиняючи водія.

Як тільки прив›язаний тюк викида-
ється в блок-оболонку, тюк, який був 
запущений в передню камеру, переда-
ється в задню для обробки. Очевидно, 
що така складна настройка зайняла не 
абиякий час, щоб бути ідеальною, але 
виробник стверджує, що скоро буде 
приймати замовлення на обмежену 
кількість машин. Ймовірно, вони будуть 
доставлені до сезону збирання силосу 
наступного року. На жаль, поки що 
сталої ціни виробник не підтвердив.

Комбайн John Deere 8800i 

Цієї весни відбувся перший вихід 
виробництва моделей кормозбирально-
го комбайна компанії John Deere, 8800i. 
Щоб відсвяткувати цю подію, команда 
виробника, заснованого в Лангарі 
(Ноттінгемшир, Великобританія) пред-
ставила на Scotgrass демонстраційний 
варіант  машини. 

Модель 8800i має 843 кінських сили, 
19-літровий двигун Cummins, шестици-
ліндровий двигун, який живить три-сту-
пінчаста гідростатична коробка передач 
зі швидкістю транспорту 40 км/год.

Моделі цієї серії були розроблені, 
щоб максимально зменшити тертя при 
проходженні врожаю через машини. 

Трактор New Holland T6.145
У Великобританії фермери вперше 

ознайомилися з оновленою версією 
популярної  серії  тракторів New Holland 
Т6. 

У всіх моделях потужність було 

підвищено приблизно на 5 к. с., всі серії 
зараз мають від 115 к. с. А в серії Т6 
було збільшено потужність від 145 аж 
до 180 к. с.

В цих моделях встановлені коробки 
передач Auto Command CVT. З пере-
миканням під навантаженням коробка 
передач має авто-трансфер і авто-поле 
налаштування, щоб зменшити кількість 
різких перемикань на складних ділянках 
поля. Кабіни стали більш комфортніши-
ми, з більшою шумоізоляцією. 

Оновлені серії тракторів Т5 також 
були представлені на виставці. Вони ма-
ють лише новий дизайн кабіни. Будуть 
доступні для замовлення лише напряму 
від виробника, коштуватимуть в серед-
ньому на 7-10% більше ніж попередні 
серії.

Комбайни Krone: BiG X 630 та 
ActiveMow R 280

Для багатьох людей це був пер-
ший шанс побачити серію самохідних 
кормозбиральних комбайнів Krone з  
потужністю 626 та 753 к. с. в дії. Обидві 
оновлені моделі поставляються з пере-
робленими ріжучими головками.

Барабани все ще мають  20, 28 або 
36 ножів, але вони встановлені по-ін-
шому, щоб зменшити знос барабана і 
збільшити пропускну здатність кожної 
секції ножа.

Ці моделі також мають систему, яка 
дозволяє операторам налаштувати 
виходи двигуна відповідно до умов. 
Режим економії електроенергії призна-
чений для зниження витрат палива для 
менш енергоємних культур, в той час 
як повна потужність, як і раніше, може 
використовуватися для енергозатрат-
них кукурудзяних культур.

Також моделі мають кілька додат-
кових налаштувань, в тому числі нові 
захищені бокові дзеркала, більший 
термінал на 10 дюймів і на 50% більше 
потужності в центральній системі зма-
щування.
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Відповідно до статистичних даних, у господарствах і компаніях, 
де сервісна служба працює чітко та злагоджено, простої агрегатів 
не перевищують 5% загального часу роботи техніки, що забезпе-
чує високий виробіток, економне використання палива і знижує 
собівартість механізованих робіт.

Значну роль в ефективному використанні машин відіграє висо-
коякісний технічний сервіс із застосуванням новітніх методів і засо-
бів діагностування. У компанії «Цеппелін Україна» – безперечного 
лідера на ринку сільськогосподарської техніки в Україні – добре 
розуміють, що проведення технічного обслуговування складних 
машин потребує фахівців високої кваліфікації та відповідного 
рівня організації сервісних робіт. Мета сервісної служби компанія 
«Цеппелін Україна» – забезпечити і підтримувати найвищий у галузі 
рівень технічного сервісу техніки наших замовників.

На вітчизняному ринку компанія «Цеппелін Україна» пред-
ставляє продукцію таких всесвітньовідомих брендів, як Fendt, 
Challenger, Massey Ferguson, Gregoire Besson, Rabe, Capello, 
Bourgault, Berthoud та Krampe. Окрім продукції цих виробни-
ків, «Цеппелін Україна» є ексклюзивним офіційним дилером на 
українському ринку техніки та двигунів всесвітньовідомої компанії 
Caterpillar. Як видно з переліку, техніка дорога і складна. Простої та-
кої техніки є вкрай небажаними, бо завдають економічних проблем 
користувачеві та псують імідж компанії. Тож питання технічного 
сервісу виноситься на перший план, і завжди перебуває на контро-
лі у керівництва компанії.

Будь-яка техніка у процесі експлуатації потребує обслуговуван-
ня. З метою забезпечення безперебійної роботи машин, подов-
ження періодів природного спрацювання і запобігання аварійним 
відмовам призначена служба технічного сервісу компанії «Цеппе-
лін Україна», яка функціонує належним чином. Операції технічного 
обслуговування сервісні інженери компанії проводять в обов’яз-
ковому порядку, періодичність яких регламентується виробником 
техніки, а ремонти – за потребою, залежно від технічного стану 
машин. 

Робота технічного сервісу компанії «Цеппелін Україна» базується 
на таких головних принципах: регулярність та об’єктивність контр-
олю технічного стану й оперативність прийняття інженерних рі-
шень щодо відновлення їх працездатності або усунення виявлених 
неполадок, розрегулювань, потрібного переналагодження машин. 
Це дає змогу не лише зменшити простої під час польових робіт, а й 
забезпечить можливість виявлення та усунення відмов до початку 
їх прояву. Сукупність заходів, пов’язаних із введенням машини в 
експлуатацію, її налаштуванням і регулюванням, технічним обслу-

говуванням у гарантійний та післягарантійний періоди становить 
основу роботи служби технічного сервісу. 

Аби сервіс був якомога оперативнішим, потрібно бути ближче 
до клієнта. З цією метою у Львові, Полтаві, Кіровограді, Одесі 
Вінниці та Києві функціонують сервісні центри компанії «Цеппелін 
Україна», які відповідають всім сучасним вимогам. Штат висококва-
ліфікованих сервісних спеціалістів налічує 22 сервісних інженери, 
які зможуть швидко провести тестування машини та виявити не-
справність, а також два сервісні координатори. Сервісні спеціалісти 
«Цеппелін Україна» періодично проходять необхідну підготовку 
з експлуатації та обслуговування техніки на заводах-виробниках. 
Кожен сервісний центр має повністю оснащену всім необхідним 
обладнанням та інструментами майстерню та склад запасних 
частин, на якому завжди є достатня кількість витратних матеріалів, 
деталей, вузлів, комплектуючих та збірних одиниць.

Компанія «Цеппелін Україна» також реалізує велику кількість 
оригінальних запасних частин до сільськогосподарської техніки 
провідних світових виробників.

З метою оперативності роботи сервісних фахівців щодо усу-
нення відмов за кожним сервісним інженером компанії «Цеппелін 
Україна» закріплено спеціалізований автомобіль, який обладнано 
ремонтним та спеціальним діагностичним обладнанням. У разі 
появи несправності спеціаліст служби технічного сервісу має бути 
в зазначеному місці не пізніше як за 24 години.

Робота спеціалістів технічного сервісу з клієнтами розпочинається з 
передпродажної підготовки. Потім сервісники компанії виїздять у госпо-
дарства, і вже там виконують дозбирання машин і навчають тих механі-
заторів, які безпосередньо експлуатуватимуть конкретну машину.

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТЕХНІЦІ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СЕРВІС



Незалежно від того, перебуває машина ще на гарантії, чи вже 
сплинув гарантійний період, у разі виникнення несправності чи 
відмови сервісні спеціалісти компанії «Цеппелін Україна» спочатку 
виконують ремонт машини, і лише після цього з’ясовують, з чиєї 
вини виникла несправність.

Аналіз роботи сервісної служби попередніх років свідчить, 
що приблизно 70% усіх проблем, що трапляються з машинами, є 
очікуваними. Тож, аби виявити можливі відмови машин, у найменш 
напружений період року сервісні інженери компанії приїздять у 
господарства, де працює техніка «Цеппелін Україна», і проводять 
діагностування та перевірку технічного стану машин з метою 
прогнозування залишкового ресурсу. Відтак кожен сервісний 
інженер компанії у своєму регіоні чітко знає, чого можна очікувати 
найближчим часом від тієї чи іншої машини.

З метою максимального подовження ресурсу складного об-
ладнання (двигуни самохідних машин, коробки передач, агрегати 
гідросистеми тощо) компанією «Цеппелін Україна» запроваджена 
програма відбирання проб оливи та їх аналізу на предмет наявно-
сті в них цілого ряду мікроелементів, продуктів спрацювання, 
охолоджуючої рідини, води тощо, або змішуванні робочих олив 
різних відсіків. Після відбору проби направляються до Німеччи-
ни, де у спеціалізованій лабораторії олива проходить перевірку. 
Результат буде відомий протягом найближчих п’яти днів. У разі 
негативного аналізу машину потрібно зупинити до усунення 

недоліків. Це допоможе запобігти виходу з ладу складних та 
дорогих агрегатів.

Постійне вдосконалення техніки потребує постійного підви-
щення кваліфікації операторів, які працюють на ній. У зв’язку 
з цим компанія «Цеппелін Україна» організовує та проводить 
міжсезонні тренінги операторів для своїх клієнтів. Навчання 
проводяться як з виїздом у господарства, так і на території 
власних навчальних центрів у Києві та Полтаві. Протягом періо-
ду навчання оператори отримують теоретичні знання, а також 
проходять практичну підготовку безпосередньо на техніці. У 
результаті проходження такого навчання оператор впевнено та 
технічно грамотно буде керувати закріпленою за ним технікою, 
що дозволить збільшити продуктивність, зменшити витрати 
палива, робочого часу, та коштів на експлуатацію машин. За 
результатами тренінгів операторам видається сертифікат, яким 
підтверджується можливість працювати на відповідних видах 
техніки.

З усіма своїми клієнтами спеціалісти сервісної служби компанії 
«Цеппелін Україна» підтримують добрі стосунки. Ще жодного разу 
не траплялося, коли б не знайшли виходу з ситуації, яка виникла 
внаслідок несправності чи відмови машин. Хочеться сподіватися, 
що так буде і надалі.

Віктор Марченко, канд. техн. наук, Agroexpert (Україна)
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У ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЕСТЬ ПРОДУКТИВНОЕ 
БУДУЩЕЕ С КОМПАНИЕЙ «UGT LTD»

На сегодняшний день успешное ведение аграрного бизнеса не-
мыслимо без тщательного подбора необходимой техники и обору-
дования, ведь налаженная работа механизма сельского хозяйства 
напрямую зависит от уровня используемых технологий. Предприя-
тиям, которые ориентированы на зерновое направление, приходит-
ся серьезно заботиться о качественной сушке и хранении зерна, 
и в этом аспекте незаменимо ценным является сотрудничество с 
ООО «НППИИ «Объединенные зерновые технологии» (United Grain 
Technologies LTD). Компания успешно выполняет проекты элеватор-
ных комплексов в Украине и странах ближнего зарубежья, предо-
ставляя полный комплекс услуг: от проектирования – до послега-
рантийного обслуживания. О том, какой стратегии придерживается 
компания в работе и за счет каких особенностей является популяр-
ной среди современных аграриев, рассказывает Татьяна Григоренко 
– региональный менеджер отдела продаж компании «UGT ltd». 

– Расскажите об истории входа компа-
нии на строительный рынок. 

– Наша компания работает с 2004 
года. Не могу сказать, что вход на рынок 
был легким – на тот момент существова-
ла уже достаточно серьезная конкурен-
ция. Поэтому нам пришлось сразу вы-
страивать беспроигрышную философию 
ведения бизнеса. С самого начала мы 
ориентировались на взаимовыгодное, 
открытое и долгосрочное сотрудниче-
ство с партнерами и клиентами, высоком 
классе обслуживания и применении 
передового технологического оборудова-
ния. Тщательно проанализировав рынок 
мировых производителей, и изучив 
потребности современных аграриев, 
мы приняли решение о сотрудничестве 
с ведущим турецким производителем 
оборудования для зерновых элеваторов, 
мельниц и комбикормовых заводов – 
корпорацией ALTINBİLEK. 

– И какие на сегодняшний день кон-
крутентоспособные особенности «UGT 
ltd» Вы бы отметили?

– Во-первых, исключительной является 
запатентованная технология производ-
ства элеваторного и комбикормового 
оборудования ТМ ALTINBİLEK. Во-вто-
рых, наши клиенты имеют возможность 
экономить время и расходы в процессе 
доставки оборудования, так как завод 

по его производству находится в Турции. 
Экономия ресурсов и оперативность в 
сотрудничестве с нами ждет аграриев и на 
следующем этапе, в сервисном обслужи-
вании – технический персонал «UGT ltd» 
своевременно прибывает на реализован-
ные проекты и качественно выполняет все 
необходимые задачи. Также отмечу, что 
наряду с удовлетворением потребностей 
заказчика в проектах по стандартным ли-
нейным и коммерческим элеваторам, мы 
всегда готовы к нестандартным решениям 
в более сложных задачах, в частности, в 
реализации проектов портового значения 
ТМ ALTINBİLEK.

«UGT ltd» детально подходит к 
выполнению каждого заказа, используя 
рациональный расчет элеваторного обо-
рудования с учетом запланированного 
бюджета – без потери качества проекта. 
Мы исполняем заказ в срок и предо-
ставляем высококачественное гаран-
тийное обслуживание. Наши сотрудники 
поддерживают клиента и предоставляют 
ему профессиональные консультации 
на всех этапах реализации проекта. К 
каждому клиенту у нас индивидуальный 
подход – иначе эффективно работать не 
получится, ведь у каждого агрария своя 
уникальная технологичная система.

– Расскажите о коллективе компании.
– За период своей деятельности 

коллективом UGT ltd был накоплен 
многолетний и плодотворный опыт. Здесь 
можно получить профессиональную прак-
тическую помощь, рекомендацию и совет 
по сельскохозяйственной деятельности, 
связанной с сушкой и хранением зерна.

В коллективе работают профессио-
нальные инженеры-проектировщики, 
менеджеры отдела продаж, логисты 
и таможенные брокеры; специалисты 
по строительно-монтажным работам 
и сервисному обслуживанию, которые 
осуществляют комплексную работу на 
каждом этапе проекта «под ключ». В ос-
нове своей работы коллектив использует 
самые разнообразные формы и методы: 
консультации по подбору оборудования, 
выезд на площадку застройки, сопрово-

ждение проектов с нуля, рекомендации 
по модернизации и реконструкции суще-
ствующих элеваторных предприятий.

Одной из важных задач в деятель-
ности «UGT ltd» является комплексный 
подход к каждому Проекту, а именно 
подготовка экономически выгодного 
решения, которое будет максимально 
рационально с точки зрения требуемого 
технологического процесса. С этой целью 
менеджеры и инженеры проектировщики 
проходят обучение на заводе элеваторно-
го оборудования ALTINBİLEK, знакомятся с 
новыми тенденциями в его производстве, 
с существующими принципами конструи-
рования, а также учувствуют в выставках, 
конференциях и форумах.

– Татьяна, а какова Ваша история: 
когда и почему Вы связали свою судьбу 
с компанией «UGT ltd», чего достигли в 
процессе работы?

– Пришла в компанию в 2011 году. При-
вело меня сюда, в первую очередь, знание 
турецкого языка, исходя из необходимо-
сти обеспечения коммуникации между 
производителем турецкого оборудования 
и нашей компанией. В течение пяти лет 
благодаря требовательному покупателю и 
поставленным целям приобрести бесцен-
ный опыт в работе, овладела знаниями, 
которые касаются технологических процес-
сов в элеваторах, комбикормовых заводах 
и мельницах. Прошла через все этапы 
выполнения заказов: от проектной части 
до строительно-монтажной. И, конечно, 
освоила специфику сельскохозяйственного 
рынка, особенности жизни аграриев и де-
ятельности больших холдингов, поскольку 
поиск клиентов, ведение переговоров и 
анализ текущей ситуации на рынке входят 
в мои прямые обязанности.

– Какова, на Ваш взгляд, динамика 
развития современной отрасли строи-
тельства элеваторов в Украине и, в этом 
контексте, – каковы планы дальнейшего 
развития компании «UGT ltd»?

– На сегодняшний день в Украине пока 
что существует проблема нехватки зерно-
хранилищ, а учитывая общее стремление 
аграриев к увеличению урожайности и 
успех в этом деле, строительство новых 
элеваторов является очень необходимым 
в Украине, тем более что наша аграрная 
отрасль ориентируется на большие объе-
мы экспорта зерновых культур, происхо-
дит поиск новых рынков. Компания «UGT 
ltd» продолжает вести свою деятельность 
в условиях сложного кризисного времени, 
и отмечу, что наблюдается тенден-
ция роста заказов по строительству 
элеваторных комплексов, даже среди 
аграриев с земельным банком до 10 тыс. 
га. Оборудование ТМ ALTINBİLEK с каж-
дым годом модернизируется, и у нас есть 
чем порадовать нашего требовательного 
Клиента. 

Общалась Татьяна Белинская
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ВІДКРИТТЯ НОВОГО НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 
АГРАРНОГО ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ТА 
НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

18 травня 2016 року на базі УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого (Київська обл.) відбулось вро-
чисте відкриття нового німецько-українського 
аграрного демонстраційного та навчального центру 
(АДНЦ).

Під час заходу заступник міністра аграрної по-
літики та продовольства України з питань євроін-
теграції Владислава Рутицька, перший заступник 
міністра освіти та науки України Інна Совсун та 
Держсекретар Федерального Міністерства сіль-

ського господарства Німеччини Петер Блезер 
підписали Меморандум про співпрацю. Головним 
завданням АДНЦ є просвіта - навчання новим 
технологіям сільгоспвиробників, а також студентів 
і викладачів аграрних навчальних закладів. Для 
того, щоб посприяти цьому директор ТОВ «Клаас 
Україна» Хольгкр Вельк передав директору АДНЦ 
Рене Мільке новий трактор ARION 430 CIS, який 
буде використано для роботи в полях, навчанні та 
на демонстраціях. Водночас, Case IH представила 
першу в Україні модель нового напівгусеничного 
трактора Magnum Road-Truck 380. 
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ДРОНИ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ 
АГРАРІЯМИ

За прогнозами Association for Unmanned Vehicle 
Systems International, у найближчому майбутньому 
сільське господарство стане найбільшим спожива-
чем дронів (80%). На це є три причини. По-перше, 
дрони підвищують ефективність моніторингу стану 
посівів, по-друге, спрощують застосування інших 
передових технологій у сільському господарстві, 
по-третє, це універсальний інструмент збору даних.

Досить довго сільське господарство вважалося 
найбільш традиційним сектором економіки. Зміни 
тут відбувалися повільно, технологічні цикли були 
занадто довгими, а маржа прибутку, враховуючи 
ресурсомісткість виробництва, досить низька. Але 
розвиток сучасних технологій невдовзі назавжди 
змінить наші уявлення. Наприклад, «дронізація» 
сільського господарства у ХХІ ст. так само немину-
ча, як і його механізація у ХХ ст.
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ДЕМО-ПОКАЗ СІВАЛКИ BEDNAR ОО 6000 В ФГ «КОЛОСОК“ 
26 квітня 2016 року в селі Кожени-

ки, Білоцерківського району, а саме в 
ФГ «Колосок», компанія ПП  «АДЛЄР», 
яка  є офіційним дилером техніки 
компанії BEDNAR FMT, провела демон-
страцію сіялки BEDNAR OMEGA ОО 
6000. Це універсальна сівалка легкої 
концепції з дисковою підготовкою 
ґрунту, яка дозволяє висівати різні 
культури, як для систем традиційного 

обробітку, так і для систем мінімаль-
ного обробітку. Завдяки паралело-
грамній системі PSP (Precise Seed 
Placement) дискові сошники висівають 
насіння на одинакову глибину по 
всій ширині агрегату при ідеальному 
копіюванню релієфу. Ця 6-метрова 
зернова сівалка зі стандартною шири-
ною міжрядь 12,5 см при демонстрації 
сіяла сою на глибину 3,5 см, ширина 

міжрядь була 25 см, тобто висівав 
кожен другий сошник. З вислідком 
роботи сівалки OMEGA ОО 6000 всі 
присутні на демопоказі були дуже 
задоволені, з нетерпінням чекаємо на 
подальші покази техніки BEDNAR. В ФГ 
«Колосок» є також два передпосівних 
компактори від компанії BEDNAR FMT, 
10-ти метровий компактор Swifter 
SE10000 та 6-метровий SO6000.

Сівалка OMEGA OO 6000
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РОБОТ-ТЕХНОЛОГІЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ МАЄ 
ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Система, розроблена спочатку для вивчення Марса, була перетворена в пристрій мо-
ніторингу сільського господарства для перевірки якості ґрунту. Вона має потенціал для 
зниження впливу на навколишнє середовище в сільському господарстві. 

Пристрій складається з пересувної платформи-всю-
диходу з маніпулятором, який має в собі інструмент 
для зондування ґрунту. Він заснований на технології, 
розробленій науковцями, і буде використовуватися в 
новому проекті під керівництвом команди універси-
тету Стратклайда. 

У Стратклайдському університеті науковці-дослід-
ники, працюючи з партнерами у Великобританії та 
Китаї, будуть публічно демонструвати у випробуван-
нях доцільність пристрою для сільськогосподарських 
робіт за допомогою інтегрованої, керованої зворот-
нім зв›язком робототехнічної системи. 

Космічна команда RAL Space не тільки спроектува-
ла і побудувала  роботизовану  платформу для демон-
страції технологій, але вона також буде проектувати 
і розробляти лазерний спектроскоп для визначення 
якості ґрунту. Крім того, команда надасть обладнання 
та матеріально-технічне забезпечення на польові ви-
пробування в Китаї, де буде продемонстровано нову  
технологію. Також команда допрацьовує аспекти  
навігації. 

Арон Кісді, інженер з космічних систем  RAL 
Space, зазначив: 

”За допомогою цієї нової конструкції приладу ми ви-
рішуємо кілька проблем відразу. По-перше, ми повинні 
зменшити інструмент, який є зазвичай розміром з 
велику шафу, щоб він міг поміститися в невеликий 
мобільний робот, тому вимірювання можуть бути 
завершені на ходу. По-друге, ми шукаємо азотні до-

брива, які можуть приймати безліч форм, і важко 
піддаються точному виміру”.

Він також додав: ”У RAL Space ми взяли наш існуючий 
досвід в розробці і будівництві космічної техніки для 
НАСА та інших великих наукових організацій, і ми бу-
демо застосовувати його до цього проекту, пов›яза-
ного з Землею. Це блискучий приклад того, наскільки 
універсальною наша космічна технологія може бути, і 
ще раз доводить, що Великобританія є світовим ліде-
ром в цих новітніх технологіях”.

Професор Ян Сю з технологічної лабораторії 
Стратклайдського університету у відділі проек-
тування, виробництва і управління Engineering, є 
головним дослідником в проекті. Він сказав:

”Цей проект являє собою поєднання науково-дослід-
них програм в галузі космічних роботизованих техно-
логій, а саме систем управління. Вона фокусується на 
унікальній технології зондування ґрунту, а також за-
снована на розробках для космічних приладів. Шляхом 
використання космічної техніки для нового застосу-
вання в сільському господарстві, а також в контек-
сті співробітництва з Китаєм в цьому дослідженні, 
проект, на мою думку, буде давати багато переваг по 
всьому світу”.

Проект для пристрою, відомого як AgriRover, фінан-
сується за рахунок міжнародного партнерства кос-
мічної програми британського космічного агентства 
(IPSP).

16.05.2016 Farming monthly national





Всеукраїнський аграрний журнал №5 (40) / 201686

ТЗОВ «ТЕНТИ ПЛЮС» – І НАКРИЄМО, І ЗБЕРЕЖЕМО!
На сьогоднішній час мобільні тентові конструкції успішно 

використовуються у агропромисловому комплексі. Це чи-
сельні накриття для зерно- та насіннєсховищ, ферм, покриття 
на авто для транспортування зерна та іншої с/г продукції.

П’ятнадцятий рік на ринку України працює підприєм-
ство ТзОВ «Тенти Плюс». Спеціалізація компанії – виго-
товлення виробів з промислового текстилю, металевих 
конструкцій, каркасів та інших елементів, що використо-
вуються для облаштування покрівель і тентових покрит-
тів різноманітного значення.

Швидкомонтовані конструкції складаються із збірно-роз-
бірного каркасу і тентової тканини. Каркас – це металева 
збірно-розбірна конструкція, спроектована з урахуванням 
максимальних робочих навантажень і відповідає всім нормам 
безпеки. Для виготовлення каркасно-тентових конструкцій 
використовується тільки високоякісний метал, що гарантує 
довговічність і міцність конструкцій.

Тентова тканина володіє унікальною міцністю і зносо-
стійкістю, а температурний режим експлуатації від -550С до 
+600С.  Тканини ПВХ, які застосовує ТзОВ «Тенти Плюс» стан-
дартизовані, є відповідні сертифікати та протоколи випробо-
вувань. Використовується матеріал ведучих фірм з виробни-
цтва ПВХ (Бельгія, Іспанія, Німеччина).

На відміну від брезенту та інших аналогів у тканин ПВХ зав-
дяки спеціальній технології виготовлення, гарантується над-
звичайна міцність форми. Ці тканини мають високу стійкість 
до перепадів температури, що характерні для нашого кліма-
ту. Тому і користуються цілком виправданою популярністю.

Технічні можливості дозволяють виготовити будь-які 
необхідні каркасно-тентові вироби, покриття на авто, 
а проект сховища чи павільйону буде розроблений 
фахівцями підприємства, виходячи з вимог і побажань 
замовника.

З 2010 року компанія почала виготовляти гнучкі резервуа-
ри для зберігання та транспортування рідких речовин (КАС, 
ГММ, вода).

Об’єм стандартних гнучких баків від 50 до 25 000 літров. 
Виготовлення під замовлення будь-якого необхідного об’єму 
і конфігурації.

Гнучкі гідробаки – це вигідна альтернатива звичним, але 
уже застарілим способам зберігання, транспортування  та 
експлуатації водних ресурсів. Вони швидко встановлюються 
і є доволі функціональними. Практично їх можна встановити 
у будь-якому місці, що дає можливість використовувати різні 
території, де скажімо, будівництво спеціальних приміщень, 
чи встановлення відповідного обладнання є неможливим з 
різних причин.

Коли повстає питання зберігання рідкого добрива, чи 
води для поливу,  напування худоби, інших цілей, фермер 

старається обрати для себе оптимальний варіант. А пріоритет 
за таким обладнанням, яке не потребує додаткових зусиль, 
фінансових затрат і часу. 

Отож, для того, щоб встановити гнучкий гідробак непотріб-
но навіть спеціальних знань, навиків. Завдяки компактним 
розмірам та швидкості встановлення він є просто незамінним 
для сезонних робіт. 

Порядок встановлення гнучкого гідробаку такий:
1. Накопичувальний бак у порожньому стані необхідно 

розмістити в зручному для Вас місці.
2. До резервуару необхідно підключити шланг для на-

повнення рідиною і шланг для підключення споживачів.
За необхідності встановлюється кран на виході.
Гнучкий бак готовий до експлуатації за лічені хвилини!
Ідентично встановлюються баки різних розмірів. Лишень 

потрібно подбати про площу для великих (125000 літрів) 
баків. 

Гарантія для гнучких гідробаків становить від 1до 5 років.
А для вирощування товарної риби підприємство пропонує 

надувний басейн, які можуть бути застосовані як в замкнутих 
так і проточних системах.  
       Перевозити  рідке добриво чи воду буде зручно у спеці-
альних агроємностях, що призначені для транспортування. 
Вони легко встановлюються і, якщо потрібно перевозити 
пустими – не займають багато місця. Гарантія на такі резерву-
ари - 12 місяців, а термін експлуатації може сягати 10 років. 

Питання обігріву невеликих приміщень фермери вирішують 
різними шляхами і пристосовуються до всіляких умов. Компа-
нія «Тенти Плюс» пропонує альтернативу для зберігання газу; 
газгольдер для біогазових установок це – монолітний резер-
вуар, який здатний витримати вплив навколишнього середо-
вища, економічний та простий в експлуатації. Такий резервуар 
можна зберігати і перевозити у складеному вигляді, чого не 
можна зробити з металевим. Порожній газгольдер місткістю 
25 м3 важить близько 100 кг, а резервуар місткістю 250 м3 - 
750 кг (тоді як сталевий з тією ж місткістю важить 13 т.!).

Бажання зосередитися на  своїй справі і розвиватися 
цілком логічне. Проте, жодне підприємство не існує ізо-
льовано і будь-яка діяльність завжди передбачає співп-
рацю. ТзОВ «Тенти Плюс» іде на зустріч для того, щоб Ви 
могли зосередитися саме на своїй справі.

ТзОВ «Тенти Плюс»
http: tentyplus.com.ua   E-mail: mysaten@mail.ru
м.Умань,  вул. Вінницьке шоссе, 3
+38 099-272-31-62, +38 067-247-59-26 
м. Кіровоград,  вул. Мурманськая, 37
+38 066-952-95-75, +38 098-038-97-69

Любов Смереканич



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ СІВАЛОК 
GASPARDO SP8, МТ8 (ПТС-1), SFOGGIA SIGMA 5 
(ПТС-2), KUHN PLANTER 3M (ПТС-3)





ТВЕДОПАЛИВНІ ПЕЛЛЕТНІ КОТЛИ – НЕ ПРОСТО 
АЛЬТЕРНАТИВА, А НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ

Події останніх десятиліть красномовно доводять, що не-
ухильне зростання видобутку нафти, газу і вугілля для по-
треб людства веде до глобальної катастрофи. Адже все, 
що ми беремо з землі - накопичені за мільярди років вуг-
леводні в більшості своїй перетворюються в оксиди сірки, 
хлору, азоту і в більшій своїй масі в окис вуглецю - СО2.

Все було б не так погано, якби 
не СО2. Можна було б не помітити 
гігантських кар’єрів і териконів. 
Пропустити повз вуха щорічну ста-
тистику про загибель шахтарів: 2-3 
людини на 1 мільйон тонн копалин. 
Спалюючи викопний газ, нафту, ву-
гілля, ми порушуємо екологію пла-
нети за рахунок викиду СО2. Адже 
отриманий в результаті горіння СО2 
не повертається назад в земну кору; 
його надлишок спричиняє парнико-
вий ефект і, як наслідок, глобальні 
зміни клімату на планеті.

Заштовхати у пляшку вилітаючо-
го Джина можна, тільки збільшивши 
зелені насадження і в подальшому 
повністю перейти на використання 
відновлювальних джерел енергії. 
Одним з таких кроків є використан-
ня агрогранул, агропелет, солом’я-
них пеллет для вироблення тепло-
вої енергії і отримання піролізного 
конденсату. Піролізний конденсат 

здатний назавжди замінити газ і 
нафтопродукти. У деяких випадках 
його показники перевершують на-
фтопродукти. Солом’яний пеллет 
виробляється з відходів переробки 
зернових, а зернові вирощується 
повсюдно. У деяких районах впро-
вадження такої агрокультури як 
”МІСКАНІТУС” дозволить подвоїти 
вихід біопалива з 1га і довести 
показник до еквівалента 8.0 т 
дизпалива з 1 га. Агровідходи не 
завдають шкоди природі. Адже 
для того щоб вирости щорічному 
врожаю на полях нашої країни, 
рослини поглинуть з повітря рівно 
стільки СО2, скільки повернеться в 
атмосферу після згорання або при-
родного розкладання в грунті. Тоб-
то, використовуючи в якості палива 
солом’яні пеллети ми не порушуємо 
природний кругообіг СО2 в природі. 
А збільшення посівних площ тільки 
поліпшить екосистему. Так чому 

агропеллети так мало використо-
вується в опаленні і отриманні піро-
лізного конденсату? А вся справа в 
тому, що солом’яні пеллети нездатні 
нормально горіти в більшості існую-
чих котлів. У даний час агропаливо 
спалюють великі теплогенеруючі 
підприємства. У більшості котлів 
від 35 до 5000 кВт, що присутні на 
ринку при спалюванні солом’яних 
пеллет утворюється склоподібна 
маса, яка веде до зупинки або по-
ломки котла.

Твердопаливні пеллетні котли 
ЕТМ позбавлені цих недоліків. Уні-
кальна, запатентована конструкція 
камери горіння - топки дозволяє 
використовувати будь-яке паливо. У 
тому числі солом'яний пеллет.

Твердопаливні пеллетні котли 
ЕТМ позбавлені цих недоліків. 
Унікальна, запатентована кон-
струкція камери горіння - топки 
дозволяє використовувати будь-
яке паливо. У тому числі солом’я-
ну пеллету.

На сьогодні 1 кВт / год елек-
тричного тепла вартує 0,064 $

Вартість 1 кВт / год  тепла от-
риманого газовим котлом 0,035 $

Вартість 1 кВт / год  тепла от-
риманого котлом ЕТМ з деревної 
пеллети 0,026 $

Вартість 1 кВт / год  тепла от-
риманого котлом ЕТМ із солом’я-
ної пеллети 0,007 $

Залишимо нащадкам істо-
рію творінь, а не війн і варвар-
ського дерибану ресурсів
тел.: + 38 (0456) 39-18-86
факс: + 38 (0456) 39-18-85
ел. пошта (загальні питання):
office@ukr-pak.ua
ел. пошта (комерційний відділ):
ukr-pak@ukr-pak.ua, GL@ukr-pak.ua;
Офіс компанії 
Завод технологічного обладнання 
«УКР-ПАК» знаходиться за адресою:
вул. Гагаріна 37-а, м. Біла Церква,
Київська обл., Україна, 09117
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CICORIA BIG BALERS: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОРИВ У ТЮКУВАННІ
Компанія Cicoria протягом багатьох років проектує і випускає тю-

кові прес-підбирачі, які працюють на полях більш ніж 40 країн світу, 
демонструючи високі якості надійності та пристосованості до різнома-
нітних вимог міжнародного сільськогосподарського ринку.

Солідний міжнародний досвід доз-
воляє писати історію авторитету і тех-
нологічної культури з 1927 року, року 
початку виробництва, яке до цього дня 
на 100% італійське.

Майже 90 років постійної технологіч-
ної еволюції у галузі машин для молоть-
би і пресування залишків таких культур 
як фуражні зернові, зернобобові, рис, 
соя, соняшник, сорго, кукурудза, дрібно-
насінні та інші.

Вже більше 40 років компанія Cicoria 
спеціалізується на виробництві тюкових 
прес-підбирачів для соломи й фуражу, 
що є машинами високої якості та надій-
ності.

Саме крупно-пакувальні прес-під-
бирачі Big Baler HD 870 і HD 1270, 
розроблені для потреб великих сіль-
ськогосподарських підприємств, мають 
конструкційні нововведення, представ-
лені трьома технічними рішеннями:

1. Система верхнього завантажен-
ня (TFS - Top Feeding System);

2. Система Важелів Архімеда (ALS – 
Archimedes Leverage System);

3. Система контрольованого в’я-
зання вузлів (CBS - Controlled Binding 
System). 

Ці унікальні на ринку рішення доз-
воляють крупно-пакувальним прес-під-
бирачам Cicoria утримувати подвійну 
світову першість: необхідна потужність 
на ВВП усього 80 к.с. і нова камера пре-
сування без традиційних напрямних ро-
ликів і підшипників для подачі поршня.

Це дозволяє значно економити пали-
во і час для техобслуговування, безпе-
рервної видачі тюків високої щільності 
та бездоганного в’язання вузлів, навіть у 
найгарячіший час доби.

А тепер зупинимося докладніше на 
трьох вищевказаних технічних рішеннях.

Система верхнього завантаження 
є простою системою з двома роторами, 
що переносять продукт в екстра довгий 
завантажувальний канал протяжністю 
3,3 м і об’ємом 0,92 м3.

Цей спеціальний шлях, спроектова-
ний для того, щоби полегшити відділен-
ня земляних та кам’яних залишків зав-
дяки силі тяжіння, без будь-якого ме-
ханічного втручання. Цей процес 
забезпечує формування більш 
чистих тюків, придатних 
для годівлі тварин або 
подальшої переробки 
такого продукту як 
льон.

Протягом цього шляху два синхроні-
зовані між собою ротори переносять по 
каналу продукт, і розміщують його над 
поршнем. Таким чином, коли останній 
шар накладений, над поршнем виходить 
пласт продукту складений із шести ча-
стин. Тільки один із трьох рядів важелів 
спроектований для розміщення продук-
ту перед поршнем.

Слід зауважити, що це єдиний на рин-
ку механізм, який уникає холостого ходу 
поршня, завдяки синхронізації шарів 
продукту в камері пресування з тактом 
ходу поршня.

Другою перевагою є Система Ва-
желів Архімеда, яка надає здатність 
техніці Cicoria працювати, поєднуючи 
відмінне пресування з низькою потуж-
ністю трактора (80 к.с. на ВВП).

Система складається з поршня з точ-
кою опори і кінематичного ланцюга, що 
складається з 2 кривошипів, 4 шатунів і 2 
важелів з балансирами.

У системі поршня з точкою опори 
традиційний прямолінійний рух поршня 
було замінено півкруглим ходом, більш 
плавним і потужним. Все це сприяє ско-
роченню витрат на технічне обслугову-
вання і час на ремонт.

Це технологічне рішення дозволяє 
відмовитись від роликів і підшипників 
на поршні та значно знизити тертя при 
коченні у камері.

Ця інноваційна система дозволяє 
поршню здійснювати пресування з 
екстра-зусиллям у 18 тонн,  водночас зі 
зменшеним споживанням потужності на 
30%, використовуючи всього  80 к.с. на 
ВВП трактора.

Криволінійний рух поршня сприяє 
плющенню стебел, викидаючи внутріш-
нє повітря, зменшуючи обсяг і збільшую-
чи щільність. Це явище не відбувається з 
поршнями прямолінійного руху.

Система контрольованого в’я-
зання вузлів є третім нововведенням, 
розробленим техніками Cicoria, що 
стосується заключної і найважливішої 
частини пресування. Ця система харак-
теризується 

простотою конструкції, що дозволяє 
отримувати бездоганне в’язання вузлів 
при будь-яких умовах, навіть при темпе-
ратурі вище 40 °С і вологості продукту 
нижче 3%.

Збалансований рух голок і поршня 
дають нам можливість в’язати вузол у 
момент, коли поршень максимально сти-
скає продукт, таким чином уникаючи до-
даткового навантаження на в’язальний 
механізм. Під час такого в’язання вузлів 
усувається потреба робити подвійний 
вузол, що на 50% збільшує витривалість 
цього важливого механізму.

Ці технічні рішення є безперечними 
перевагами, що дозволяють отримувати 
вигоду, займаючись тюкуванням, значно 
знижуючи паливні витрати.

Проектувальники компанії знають, 
які навантаження повинна витримувати 
конструкція у найжорсткіших умовах! 
Саме тому Cicoria Big Balers HD спроекто-
вана як дуже міцна конструкція, виготов-
лена здебільшого зі спеціальних сталей 
високої товщини:

• Weldox 700 сталь, що характери-
зується високою опірністю, щоб краще 
переносити сильні напруги штовхаючих 
механізмів поршня;

• Hardox 500 сталь, що характеризу-
ється відмінною механічною міцністю на 
удари і знос. Це найкраще для камери 
пресування.

Хочеться зазначити, що ці марки сталі 
використовуються у пресах для мета-
лобрухту.

На завершення, звернемо вашу ува-
гу на підбирач із великою шириною 
захвату. Відзначимо, що він виконаний 
із застосуванням пасової передачі, яка 
ковзає у разі небезпеки, щоб уникати 
травм, пошкоджень або випадкових по-
падань чужорідних тіл у механізми, що 
рухаються.

При всіх перерахованих вище пере-
вагах неймовірно приємним моментом 
залишається помірна ціна. Якщо ви 
звикли рахувати собівартість продукту, 
амортизацію та вигоду, яку повинно 
принести будь яке обладнання, то вам 
залюбки у цьому допоможуть працівни-
ки нашого офіційного представника в 
Україні – ТОВ «СПГ-Партнер», що знахо-
диться у м. Полтава.

ТОВ «СПГ-Партнер», м. Полтава, 
тел.: (066) 920 99 97, 

сайт: spg.in.ua
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КОРПОРАЦІЯ 
«ПОКРІВЛЯ ТА 

ФАСАД»
Ми працюємо для аграріїв
Дійсно, основним споживачем нашої Корпорації з 2008 року є аграрії Украї-

ни. Ми пишаємось тим, що нашою продукцією зараз користується 18 649 агро-
господарств.

Чим ми можемо бути корисними 
для вас?

1. На двох виробництвах (м.Хмель-
ницький та м.Дніпро) виробляємо 
якісний профнастил та металоче-
репицю та доставляємо в будь-
яку точку України (окрім тимча-
сово окупованих територій). 

         
м. Хмельницький

  
м. Днiпро

2. Завжди маємо великий запас 
сировини – щоб у вас завжди був 
вибір ціна-якість.

3. Розроблена та впроваджена най-
краща у Європі «Програма сер-
вісного обслуговування аграріїв» 
(див. сайт www.kif.ua).

4. Постійним покупцям — значні 
знижки.

Наша продукція:

БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО  КОНСУЛЬТАЦІІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИБОРОМ ПРОФНАСТИЛУ
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Також у Корпорацію «Покрівля та Фасад» входить АГРО-будівельна компа-
нія. Звичайно, ми можемо побудувати що завгодно, але найчастіше аграрії нам 
замовляють наступне:

АГРО-Будівництво «під ключ»

Зерносховища каркасного типу 
(підвищена ємкость, з підпірними 

стінами).

Напівкруглi каркаснi ангари (зер-
носховища, овочесховища) – що 
витримують українські снігові на-

вантаження.

Теплi ангари (у тому разі кролятники)

Критi токи. Навіси для техніки. Виробничi приміщення 
(переробка агропродукції).

Реконструкція аграрних об'єктів будь-якої складності

Реконстукція навіса у 
зерносховище.

Реконструкція постійно протіка-
ючої м’якої плоскої покрівлі на 

покрівлю з профнастилу.

Реконстукція
шиферної покрівлі у профнастильну.

Покрівельні роботи

На будь-яких агроспорудах.

Нас завжди рекомендують друзям, бо ми 
робимо:
1. Швидко
2. Якісно
3. Чесно
4. Не дорого
5. Завжди дотримуємось своїх обіцянок
6. Надаємо ГАРАНТІЮ на свою роботу
7. Допоможемо придбати будматеріали за найнижчи-
ми цінами
8. Працюємо по всій Україні (крім зони АТО та Криму)

Дзвоніть нам на безкоштовний номер 0800-500-40-90, або на номери
(067) 533-42-42, (050) 450-19-49

та отримайте консультацію від наших фахівців.

ТУТ НАРОДЖУЄТЬСЯ ЯКІСТЬ





KUHN
Влітку 2015 року французький виробник Kuhn анон-

сував власну Isobus-технологію для обприскувачів, яка з 
лютого цього року доступна для замовлення.

Обприскувачі Kuhn можуть бути оснащені терміналами 
Isobus CCI* 100 і 200, які дають доступ до функцій CCI.
Command та CCI.Control. Перша включає функції TC-SC 
(Section control — контролю секцій) і управління (Parallel 
Tracking). CCI.Control має функції TC-BAS (документація і 
запис) та TC-GEO (зміна дозування за допомогою GPS).

Крім того, була значно поліпшена ергономіка додатка 
Isobus. Для управління необхідними під час роботи функ-
ціями інженери розробили новий блок управління Isoclick. 
Він сумісний з ISO (конфігуруються кнопки), при цьому 
відрізняється компактним розміром і більш простим вста-
новленням, ніж джойстик.

Також інженери покращили ергономіку системи про-
мивання. Запуск систем управління DILUSET+ та e-SET 
тепер оснащений екраном для візуалізації схеми проми-
вання. Відтак оператор в кабіні трактора може контро-
лювати, як триває промивання і ополіскування бака та 
систем обприскувача.

AMAZONE
Нову систему AmaSelect — ввімкнення/вимкнення 

окремих форсунок з шириною секцій 50 см пропонує 
німецький виробник Amazone, яка доступна для причіп-
них обприскувачів серії UX і самохідних — Pantera. Вона 
оптимально доповнює систему автоматичного переми-
кання секцій і роботи на разворотній смузі GPS-Switch. 
На відміну від традиційної системи перемикання секцій це 
сприяє додатковій економії препаратів в середньому до 
5% в залежності від структури площ, ширини захоплення 
і кількості секцій.

Важливим нововведенням AmaSelect є 4-корпусний 
держатель форсунок з електричним перемиканням і 
відключенням форсунок. При цьому ввімкнення окремих 
форсунок в секціях 50 см відбувається, як правило, через 
GPS-Switch. Крім того, в межах дії оптимального тиску 
форсунки AmaSelect здатний автоматично перемикати 
роботу на більш дрібну чи велику форсунку або підключа-
ти додаткову форсунку.

Якщо діапазон оптимального тиску для кожного типу 
форсунок 4-корпусного держателя введений в термі-
нал управління Isobus, то AmaSelect за цими даними 
перемикає форсунки в залежності від норми внесення і 
швидкості руху. При необхідності оператор може також 
здійснювати перемикання чотирьох форсунок на терміна-
лі управління в кабіні трактора.

У серійне оснащення AmaSelect входять світлодіодне 
освітлення окремих форсунок і система циркуляції висо-
кого тиску DUSpro. Вона запобігає осіданню препарату 
і засміченню під час відключення форсунок. Трубки об-
прискування залишаються заповненими і в будь-який час 
готовими до роботи по всій ширині захвату.

Як опція пропонується комплект додаткових форсунок, 
тому AmaSelect можна використовувати і при відстані між 
форсунками 25 см., скорочуючи відстань між форсункою 
і поверхнею обприскування до 50 см. Цей варіант можна 
доповнити опцією Highflow для обробки з надвисокими 
нормами внесення ЗЗР.



Всеукраїнський аграрний журнал №5 (40) / 201696

СЕКРЕТИ УСПІХУ В ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ ПТИЦІ

Демографічна ситуація у світі, основною рисою якої є стрімкий приріст населення, а також 
катастрофічне погіршення стану навколишнього середовища, спонукають людство до від-
повідного збільшення виробництва продуктів харчування (м'яса як основного виду білка) та 
рослинної сировини з одночасним поліпшенням їх якості. Досягнення цієї мети можна здійс-
нити шляхом створення генетичних форм рослинного та тваринного походження з високою 
потенціальною продуктивністю і стійких до несприятливих факторів та розробки інтенсивних 
малоенергоємних, екологічно чистих технологій їх вирощування, зберігання та переробки. 

З початку 21 століття світова наука і практика зверну-
лися до нових методів стимуляції росту та розвитку про-
дуктивних тварин та птиці, пов’язаних із використанням 
природних екологічно чистих екстрактів трав. Вважаєть-
ся, що природна збалансованість екстрактних речовин 
окремих рослин не поступається за ефективністю препа-
ратам, отриманих хімічно або мікробіологічно, водночас 
забезпечує екологічну чистоту продуктів харчування і 
виключає попадання в них канцерогенних та інших шкід-
ливих речовин, які негативно впливають на здоров’я тва-
рин, птиці та людей, які їх споживають.

На сьогодні одна із світових компаній EW Nutrition роз-
робила концепцію по застосуванню вторинних рослинних 
компонентів при вирощуванні тварин та птиці. При роз-
робці були враховані усі пропозиції технологічного циклу, 
проблеми та можливості змішувань. Тому на ринках Єв-
ропи та України з’явились унікальні продукти Активо та 
Активо Ліквід. Ці препарати можна додавати як до корму, 
так і до води через дозатори.

Досліджуючи дію вторинних рослинних сполук, вчені 
виявили ряд позитивних дій на організм, які почали ви-
користовувати при годівлі птиці. Так, ряд сполук мають 
стимулюючу, протизапальну, антибактеріальну, антист-
ресову та антиоксидантну дії. Також до цих компонентів 

не існує звикання патологічної мікрофлори. Усі ці факти 
ідеально підходять для технології вирощування птиці, де 
ставляться наступні цілі, такі як: оптимізація часу відго-
дівлі, зниження смертності, покращення конверсії корму, 
збільшення середньодобових приростів за рахунок кра-
щого засвоєння поживних речовин через здоровий шлун-
ково-кишковий тракт.

«АКТИВО» являється натуральною кормовою добав-
кою, яка включає в себе субстанції, що містяться в аро-
матичних травах і спеціях, а саме екстракт перцю чілі, 
розмарину, кориці, орегано. Сукупність даних сполук при-
зводить до синергічної дії в кишківнику, що призводить 
до кращої перистальтики, всмоктування корму, понижен-
ня конверсії корму та протидії патогенній мікрофлорі. 

Даний продукт виготовлений на основі унікальної тех-
нології мікроінкапсуляції, що дає можливість капсулі бути 
значно пластичною при дії температур при гранулюванні, 
та механічних навантаженнях, володіє дією розкриття в 
потрібних ділянках кишківника.

Усі ці показники було відмічено на бройлерній птахо-
фабриці при застосуванні Активо в корм із розрахунку 
100гр/т корму. Дане застосування Активо проводили на 
дослідній групі протягом 42 днів в порівнянні із контроль-
ною групою. Дані досліду висвітлено в таблиці 1.

Прудиус Тарас, технічний консультант ТОВ ”Альфа-Вет”
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Контрольна activo® Різниця

Кількість голів до: 30.000 30.000
Кількість голів після: 28.965 29.172 207
Відсоток смертності: 3,45% 2,76% 0,69%

Початкова вага / група в кг: 1.260 1.200 60
Кінцева вага / група в кг: 70.090 71.900 1.810

Загальне споживання корму / група в кг: 124.700 123.000 1.700
Середньодобовий приріст (гр/голову): 57 58 1

Середня конверсія корму
(кг корму / кг живої ваги):

1,81 1,74 0,07

     

Отже, в даному досліді ми бачимо, що збільшилися 
середньодобові прирости при нижчій конверсії корму та 
збільшенні кінцевої ваги.

Ще одним продуктом є Активо Ліквід – висококонцен-
трована сукупність вторинних рослинних компонентів 
(ефірних масел) в поєднанні із концентрованою лимонною 
кислотою органічного походження. При приготуванні цьо-
го продукту фірма виробник звертає увагу на натураль-
ність інгредієнтів, концентрацію діючих речовин в продук-
ті, безпечність при споживанні тваринами та птицею.

В Україні даний продукт завоював значну частину 
ринку та зарекомендував себе як профілактичний засіб 
проти кишкових інфекцій, а також як продукт, який значно 
знижує конверсію корму, покращує середньодобові при-
рости, несучість, якість шкарлупи яйця.

Дія Активо Ліквід направлена на:
• стимулювання споживання корму та кращу роботу 

кишківника; 
• стимуляцію виділення шлункового соку, і як резуль-

тат підвищення ферментативної властивості; оптимі-
зацію засвоєння поживних речовин через стимуляцію 
перистальтики; 

• стабілізацію кишкової мікрофлори завдяки пози-
тивному впливу вторинних рослинних компонентів і 
органічної кислоти.

Як один із прикладів дії препарату Активо Ліквід наве-
дено в даному досліді на бройлерах. Препарат задавали 
дослідній групі в дозі 100мл на 1000м3 води з 4-го по 10-й 
і з 24-го по 30-й день вирощування.

Контроль - на 
група

Група з activo® 
ліквід

Кількість птиці 15.000 15.000

Тривалість годівлі (днів) 42 42

Конверсія корму (кг корму/кг 
приросту живої маси)

1,92 1,87

Кінцева вага (кг/голову) 2,381 2,630

Із даної таблиці ми бачимо, що застосування Активо 
Ліквід має позитивний вплив на конверсію корму за раху-
нок природних активних речовин.

Отже, виходячи із вищезазначених результатів, засто-
сування вторинних рослинних компонентів дає високу 
ефективність даних продуктів в збереженості поголів’я, 

оптимізації отримання середньодобових приростів та зни-
ження конверсії корму. 

Оптимізуйте свої витрати та отримайте реальну еконо-
мію.

03062, м.Київ, пр. Перемоги 96 А, оф. 1
тел./факс: +38(044)451-42-09

konoval@alfa-vet.com
www.alfa-vet.com
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ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ТВАРИН ПОТРЕБУЄ ЯКІСНИХ 

МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН
Якщо Ви займаєтеся вирощуванням птиці, виробни-

цтвом свинини, яловичини, молочної продукції або ак-
вакультури, якщо Ви фахівець з годівлі, який відповідає 
за розробку раціонів, або виробник корму, Ви знаєте, 
наскільки важливу роль відіграє якість корму для забез-
печення високої продуктивності тварин. 

Загальний вплив браку мікроелементів

Zn Cu Mn

Падіння продуктивності, апетит, 
схильність до інфекцій

X X

Кахексія, анемія, порушення роботи серця X

Діарея, аборти, затримка посліду X

Низька плодючість X X X

Кульгавість X X XX

Порушення пігментації шерсті XX

Кошлатість, дерматити XX X

Причини вибраковки молочного стада – всі пов’язані 
з {Mn, Zn, Cu,} годівлею.

Мастити

Репродукція

Надої молока

Кульгавість

Хвороби

Інше

Компанія  пропонує свої продукти для 
вирішення цієї проблеми – метал-амінокислотні 
хелати. 

Метал-амінокислотні хелати –  це продукти, що 
одержують в результаті реакції іона металу розчинної солі 
і амінокислот в молярному співвідношенні – один моль 
металу до одного-трьох (переважно двох) моль амінокис-
лот, до форми координованих ковалентних зв’язків.

Переваги  в тваринництві
1. Здоров’я і стан організму:
- стан тіла;
- міцність копит і зв’язок, стан шерсті;
- кількість соматичних клітин;
- підсилення імунітету;
- стійкість до аксидативного стресу.
2. Ефективність репродукції:
- покращення запліднення;
- плодючість.
3. Продуктивність:
- збільшення жирності молока;
- збільшення білка в молоці.
4. Навколишнє середовище:
- зниження виділення мінералів.

Продуктова лінійка 

Назва Zn (%) Cu (%) Mn (%) Метионінова 
активність (%)

 Zn 17,5 81,0

 Cu 18,0 79,5

 Mn 15,5 77,0

Дозування преміксу, що містить мінтрикси:
Птиця: 500г преміксу на тонну готового корму;
Свині: 500 г преміксу на тонну готового корму;
Молочна та м’ясна ВРХ: 50 г преміксу на голову в 

день.

Пам’ятайте, не можна купити здоров’я тва-
рин, але можна придбати якісні продукти для 
годівлі в ПП “Агро-ТЕК”:

46011, м.Тернопіль, вул. Морозенка, 5а.
факс: (0352) 51-05-71, 43-64-90, 
тел.: (050) 437-38-92, (050) 377-17-90, (050) 377-00-90
agrotek@online.ua, svetate@online.ua, 
grimtern@gmail.com



рівномірне
підняття

Центральний офіс:
Україна, 43006,
м.Луцьк,вул.Вахтангова,16
e-mail:oce@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!

Лапа зі зміщеним 

ріжучим елементом

Плужна підошва

Навісний глибокорозпушувач
Посилена стальна рама 200х200 мм
Пружинний захист робочих органів
Коток-клітка ø 526мм

Рівномірне розпушення на всю ширину захвату
Створення мікротріщин
Руйнування плужної підошви

Основні агрономічні особливості:




