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високоякісне насіння пшениці власної 
селекції та здійснює консультаційний 
супровід на всіх етапах.

Ваш найкращий вибір!

096 105 36 02 – Південний регіон
067 362 54 71 – Західний регіон
050 386 97 99 – Центральний регіон
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Тел/факс: 044 536 16 69, моб. 050 321 66 22, www.strube.com.ua

Насіння. З 1877 р.
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«КУН-Україна», м. Київ, вул. Зрошувальна, 11, т. (050) 397 29 53
«Аграрна індустріальна компанія», м. Київ, т. (050) 318 72 19
«Агроресурс», м. Кіровоград, т. (050) 457 17 38
«Волинська Фондова Компанія», м. Луцьк, т. (050) 337 73 38
«Ерідон-Тех», Київська обл., с. П. Борщагівка, т. (050) 382 11 92
«Мінетех», м. Київ, т. (050) 325 55 97
«Приват Лізинг», Київська обл., с. Проліски, т. (044) 568 53 30
«Техноторг», м. Миколаїв, т. (067) 515 61 71
 



ПЕРЕВАГИ ФУНГІЦИДУ РИДОМІЛ ГОЛД
Шановні виробники, на жаль, погодні умови, що склалися в цьому сезоні, неабияк сприяють розвитку таких хво-
роб, як фітофтороз, альтернаріоз та багатьох інших. Надмірне зволоження завдає істотної шкоди майбутньому 
врожаю і, як наслідок, позначиться на очікуваному прибуткові. 
Компанія «Сингента» пропонує широкий вибір фунгіцидів для профілактики та лікування хвороб.

Ридоміл Голд — це  найефективніша комбінація фунгіцидних діючих речовин для профілактичних обробок із ви-
раженим лікувальним ефектом проти фітофторозу і альтернаріозу та контролем латентної форми фітофторозу 
завдяки високій системній активності.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
1. Найвищий рівень захисту від фітофторозу та альтернаріозу
2. Ідеальний фунгіцид для захисту нового приросту
3. Контролює латентну форму фітофторозу завдяки високій системності
4. Містить дві д. р.: контактна лікує, а системна запобігає зараженню
5. Найвищі захисна, лікувальна, антиспорулянтна дії
6. Високий вміст  д. р. манкоцеб  (у порівнянні з конкурентними продуктами), що забезпечує захист проти альтер-

наріозу.

Ридоміл Голд — це фунгіцид, який забезпечує захист не тільки бадилля, а й  продуктових органів.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
• Використовуйте Ридоміл Голд у технології до масової появи інфекції, тоді вдасться досягти найвищого рівня 

ефективності
• Застосовуйте Ридоміл Голд протягом активного росту культури
• Обмежуйтеся 1–3  обробками з інтервалом 10–14 днів
•  При використанні  контактних фунгіцидів інтервал між обробками повинен бути коротшим

Хочемо нагадати, що у компанії «Сингента» для невеликих виробників є зручні упаковки по 1 і 5 кг.
Не варто застосовувати аналоги Ридоміл Голд, тому що до складу оригінального препарату входить не тільки 
визначена кількість д. р. але й ціла низка допоміжних хімічних речовин, які забезпечують стабільну формуляцію 
продукту і високу якість нанесення на насіння або рослину. Перед тим як вивести новий продукт на ринок, ком-
панія-оригінатор ретельно вивіряє склад компонентів у продукті, щоб уникнути фітотоксичності та оптимізувати 
його властивості. Продукти-аналоги можуть містити низькоякісні компоненти або недостатню їх кількість, що може 
вплинути на посівні якості насіннєвого матеріалу, спричинити фітотоксичність на рослині й призвести до отриман-
ня неякісного врожаю, його недобору або взагалі до втрати продукції.

 Також нагадуємо, що в компанії «Сингента» діє вигідна пропозиція — акція з фунгіцидного пакета (Ридоміл Голд + 
Ревус Топ + Ширлан) для захисту, яка надає можливість гарантовано отримати приз. Більш детально ознайомити-
ся з інформацією щодо акції можна на сайті компанії «Сингента».

Ridomil_gold.indd   1 15.06.16   10:45
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Група MASCHIO GASPARDO, провідний виробник професійного 
обладнання для сільського господарства,  продовжує 
нарощувати свою присутність на українському ринку.

Асортимент продукції у 2016 році збагатився ще більшою 
кількістю нових агрегатів для обробки грунту, сівби, захисту 
рослин та інших робот.

КОЖЕН ЗНАЙДЕ СВОЄ

www.maschio.com
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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Серйозна оцінка результатів 2016-го сільськогосподарського року близька: на півдні вже щосили 
тривають жнива, в інших регіонах проводять останні етапи підготовки до них. Будемо висвітлювати, 
хто і які рекорди врожайності поб’є, які нові технології дозволили досягти таких результатів, 
ефективні підходи до збирання зерна, а також недоврахування і помилки, що завжди мають місце в 
живому процесі. Хоча останнім часом все більше агровиробників приходить до того, що в бізнесі не має 
бути ніяких дрібниць, що досить значні збитки утворюються від неуважності до маленьких аспектів в 
агрономії або в маркетингу.

Під час останніх різноманітних семінарів і конференцій, які стосуються здебільшого втілення 
it-технологій в сільське господарство, в мене виникла певна метафора. Україна – досить велика 
територія в Європі, з високим родючим потенціалом та працьовитими людьми, куди, після тривалого 
часу замкненості, раптом, всі разом прийшли провідні іноземні компанії та хвиля за хвилею – 
інтенсивні, високопродуктивні технології господарювання. І в цьому всьому наша галузь схожа на 
сильну та могутню, але ще трохи незграбну жінку, яка з талантом та гарячою головою водночас 
хапається за все нове й робоче. Це дуже цікавий період. Коли ще немає стабільності, але є інтенсивний 
розвиток, є конкретний його напрямок і є сили та натхнення для втілення своїх можливостей. 
Треба пишатись тим, що зараз – саме так. Що регулярно проводяться виставки та Дні поля, на які 
з’їжджаються вітчизняні та іноземні колеги і захоплюються виконаною роботою. Що люди поступово 
починають розуміти важливість збереження ресурсів – як з економічної точки зору, так і з екологічної. 

Але критичне мислення, звісно, ніхто не відміняв. Оскільки аграрний бізнес є доволі прибутковою 
сферою, далеко не всі аграрії поспішають вдосконалити організацію виробництва на своїх 
господарствах. Бо і так не погано. Але вже скоро така поведінка виявиться зовсім хибною, оскільки 
конкуренція не змусить себе довго чекати. І ті виробники будуть далеко попереду, які вчасно 
зрозуміють, що кропітке врахування кожної краплі хімічного засобу та безкомпромісний підхід до 
збереження ґрунтових ресурсів – це глобальні інвестиції у галузь майбутнього.
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ПРОДУКТИВНИЙ ДІАЛОГ. «АГРО-2016»
З 8 по 11 червня у м. Київ, у національному комплексі «Експоцентр України», відбулася XXVIII Міжнарод-

на агропромислова виставка «АГРО-2016», офіційним спонсором якої виступила компанія KUHN. Тривала 
історія цього заходу пропонує задуматись над тим, наскільки глобально змінилась за 28 років вітчизняна 
аграрна галузь. Навіть ще більше часу – виставковий комплекс «ВДНГ», в якому традиційно проходить 
«АГРО», був офіційно відкритий ще у далекому липні 1958 року, і з самого початку свого проектування при-
значався для сільськогосподарських виставок. Іноді корисно рефлексувати над такими речами, адже ніяке 
велике явище не може з’явитись раптом на пустому місті.

Треба пишатись тим, що в цьому році, як і в попередні роки, за-
хід відвідали більше 10 тисяч людей, що сотні експозицій україн-
ських та закордонних компаній відображали всі галузі та аспекти 
сучасного аграрного виробництва. Таким чином створився про-
стір для комунікації не тільки між виробником і споживачем, але 
й між представниками різних секторів сільського господарства, 
наукових установ, організацій, в тому числі і державних структур. 

Власне, «АГРО-2016» поділялась на такі окремі виставки:
• ExpoAgroTech-2016 – сільськогосподарська техніка, обладнан-

ня та запасні частини;
• Біопаливо-2016 – альтернативні джерела енергії;
• Hi-Tech Агро-2016 – технології автоматизації, управління так 

контролю;
• Organic-2016 – органічні продукти та технології;
• Animal’EX-2016 – тваринництво, ветеринарія та супутні про-

дукти;
• FishExpo-2016 – рибне господарство та рибальство;
• Рослинництво і агрохімія – насінництво, агрохімія, екологічні 

продукти і технології, садівництво, тепличне господарство тощо.
• Agro Build-Expo-2016 – будівництво в аграрному секторі: тех-

ніка, будівельні матеріали.
Кожна з компаній-учасників використовувала свою страте-

гію, приймаючи участь у виставці. Хтось організовував масові 
розважальні заходи, привертаючи увагу відвідувачів, хтось 
влаштовував конференції з представниками преси, хтось концен-
трувався тільки на діалогах з клієнтами. Тому захід і вийшов таким 
багатогранним. Постійні та спостережливі гості виставки напевне 
помітили, як розвиваються виробники, що вже не перший рік ве-
дуть бізнес на ринку України та представляють новинки продукції 
і цікаві формати співпраці з клієнтами. Декілька коментарів від 
учасників «АГРО-2016».

Григорій Опанасенко, головний агроном, компанія 
«Дунай Агро»: «Ми є дочірнім підприємством австрійської 
насіннєвої компанії «Пробстдорфер Заатцухт» в Україні, іс-
нуємо тут вже два роки. Завозимо в Україну гібриди і сорти 
насіння різних культур – класів «супер-еліта» та «еліта», 
розмножуємо тут і потім реалізуємо виробникам. В цьому 
році маємо два нових сорти озимої пшениці і новий сорт 

ярого ячменю. Вдруге приймаємо участь у виставці «АГРО». 
Я вважаю, що вона цікава та потрібна для того, щоб вироб-
ники могли ознайомитися з таким широким асортиментом 
продукції».

Абу Хадід Фарід Салахович, керівник підрозділу продажу 
сільгосптехніки, компанія «Цеппелін Україна»: «Участвуем 
в выставке «АГРО» уже пятый год подряд, и я оцениваю наше 
участие очень положительно. С каждым годом растет тенден-
ция посещаемости этого мероприятия. 2016-й очень продук-
тивен в плане новинок техники, особенно в корпорации AGCO. 
Сегодня мы представляем трактор Fendt 1000-й серии, который 
впервые официально презентуется на территории Украины. 
Продажа его начнется в начале 2017 года. Вторая новинка – ком-
байн Massey Ferguson T7, а также – два посевных агрегата бренда 
Challenger. Мы рады  сотрудничеству с AGCO, ее бренды являются 
нашим приоритетом в ближайшей стратегии».

Другим цікавим напрямком, який яскраво демонстрував 
спільну роботу одразу різних структур, було проведення 
форумів. Зокрема, зазначу той, що тримає руку на пульсі но-
вітніх технологій. Це AgTech Forum – перший всеукраїнський 
форум, присвячений новітнім технологіям агропромисловості, 
який був організований асоціацією AgTech Ukraine. Преміум 

спонсорами заходу виступили компанії Syngenta та LiveAG. 
«У рамках AgTech Forum ми намагалися показати учасникам 
цілісну картину того, як сучасні технології інтегруються у 
агросектор і як вони мають взаємодіяти між собою. Цього 
разу ми робили це на базі продуктів та сервісів, які найбільш 
актуальні для України на сьогоднішній день. І я впевнений, що 
цей перелік з кожним роком буде лише розширюватися, бо про-
грес не стоїть на місці. Якщо раніше той, хто використовував 
передові розробки, був далеко попереду, то тепер ситуація 
повертається так, що той, хто не використовує технології, 
знаходиться далеко позаду.  Сучасність уже за технологіями, а 
майбутнє важко уявити без них», – зазначив голова асоціації 
AgTech Ukraine Юрій Петрук.

Тетяна Бєлінська
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ВИРОБНИЦТВО СОЇ: 
ВИГІДНО І ПЕРСПЕКТИВНО
16-17 червня 2016 року в Києві відбулася четверта міжнародна 
конференція «Маржинальність української сої: переробка і експорт?!»

В агропромисловому комплексі України протягом 
останніх років виробництво, переробка та експорт сої 
залишається одним із напрямків сільгоспвиробництва, 
який динамічно розвивається, демонструючи високу 
рентабельність та зацікавленість, як на українському 
ринку, так і світовому. Про це свідчить аудиторія кон-
ференції, адже на зібрання прибули представники 17 
країн світу: як ближнього так і дальнього зарубіжжя, 
зокрема, з Білорусі, Литви, Польщі, Чеської республіки, 
Угорщини, Туреччини, Великобританії, Гани, Єгипту, 
Ізраїлю, Індії, Іспанії, Китаю, Нідерландів, Об’єднаних 
Арабських Еміратів та Швейцарії  та більше 70 україн-
ських трейдерських компаній, великих виробників та 
переробників сої, основні споживачі шротів, а також 
фахівці з оцінки якості сировини та продуктів перероб-
ки, експерти аналітичних та консалтингових агентств, 
транспортно-експедиційні компанії і представники 
державних структур.

«Четвертий рік поспіль ми спостерігаємо непідробну 
зацікавленість до ринку сої з боку різних сфер АПК, – 
відмітила від імені організатора конференції  – інформа-
ційного агенства «АПК-Інформ» керівник оргкомітету 
заходу Анна Платонова. – Новий сезон 2016-2017 років 
не стане виключенням. Посівна площа під сою складає 2, 
25 мільйонів гектарів, що при прогнозованій врожайності 
19,5 центнерів з гектара дозволить зібрати 4,2 мільйони 
тонн соєвих бобів. Ріст посівів дозволяє Україні утримува-
ти позиції в ТОП-10 найбільших експортерів на світовому 
ринку. Об’єм сої в новому сезоні також виросте і за дани-
ми «АПК-Інформ» складе 2,38 мільйонів тонн».

Про поточний стан та перспективи розвитку ринку 
сої розповів президент Асоціації виробників і пере-
робників сої в Україні Віктор Тимченко. Він, зокрема, 
відзначив, що Україна по виробництву сої займає восьме 
місце серед 92 країн світу та сьоме по експорту цієї куль-
тури. І сьогодні завдання: збільшити валовий збір сої за 
рахунок підвищення врожайності. Орієнтація виробника 
має бути на якість. По-перше, на підвищення протеїну в 
сої, адже тварини, які споживають соєвий шрот, потребу-
ють високопротеїнового продукту. По-друге, потрібно в 
Україні виводити і впроваджувати посухостійкі сорти цієї 
культури, зважаючи на зміну кліматичних умов. 

«Олійно-жирова галузь – одна із найбільш прогресив-
них у вітчизняному народному господарстві, – відзначив 
на конференції генеральний директор асоціації «Укро-
ліяпром» Степан Капшук, – про що свідчить той факт, що 
навіть в кризовий період вона демонструє позитивні 
показники розвитку, щорічно нарощуючи виробництво. 
Галузь зберігає статус формуючої бюджет, а продукція 
олійно-жирової галузі займає 50 відсотків в структурі 
експорту харчової продукції та і 30 відсотків експорту 
продукції АПК в цілому».

На конференції обговорювалися питання впливу укра-
їнського ринку олійних продуктів та їх переробки на сві-
товий ринок, цьогорічного врожаю та цінових прогнозів, 
питань якості української сої з погляду імпортерів, пер-
спектив виробництва не генетично-модифікованої сої в 
Україні,  перспектив та розвитку європейського ринку, а 
також технологій переробки сої, очистки насіння після 
збирання, вірусних захворювань, необхідності сертифі-
кації виробників, переробників та транспортних органі-
зацій за світовими стандартами та інше. 

Крім того, в рамках заходу учасники конференції 
мали унікальну можливість відвідати один з найбіль-
ших переробних комплексів в Україні – завод компанії 
«Астарта» з переробки сої в місті Глобине Полтавської 
області.

Лариса Філоненко
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«АГРАРНИЙ» ЕКСПОРТ УКРАЇНИ: 
СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Одним із критеріїв динамічного та ефективного 
розвитку національної економіки будь-якої держави 
є підвищення ролі експортно орієнтованих галузей. 
Це дозволяє диверсифікувати виробництво, вийти за 
межі внутрішніх ринків, тримати курс на оновлення 
технологій та покращення якості і безпеки продукції. 
З економічного погляду експорт для підприємств 
є потужним джерелом інвестицій, а для держави – 
наповненням казни валютною виручкою, поповненням 
золото-валютного резерву тощо. Загалом, при 
умові ще й позитивного торгівельного балансу, 
зовнішньоекономічна діяльність позитивно впливає 
на економіку. Україна, враховуючи наявність значних 
природних ресурсів, вигідне геополітичне розміщення, 
має значний потенціал у розвитку експортно 
орієнтованих галузей. На фоні помітного спаду обсягів 
виробництва більшості галузей сільське господарство 
є одним із лідерів формування експорту України. 
Але чи все так добре з експортом, і які перспективи 
чекає аграрний сектор економіки, розглянемо більш 
детально.

Загальний стан експорту.
Статистики повідомляють, що загальний експорт товарів за 

2015 рік у грошовому еквіваленті склав $ 38,13 млрд., перевищив-
ши імпорт на $ 1,6 млрд. Позитивний торговельний баланс пояс-
нюється не стільки зростанням продажів товарів закордон, скільки 
надзвичайним падінням споживання імпорту.

Навпаки, за останні роки обсяги експорту стрімко падають. 
Так, у 2015 році в порівнянні з попереднім роком експорт впав у 
всіх без винятку галузях. Але якщо експорт продукції ПЕК знизив-
ся у 4 рази (вугілля у 10, кокс у 5, нафтопродукти у 4, електрика у 
3 рази), то експорт продовольчих товарів та аграрної продукції 
скоротився всього на 13%. Падіння в інших галузях склало від 
20% до 38% (в основному, це продукція металургії та машинобу-
дування). Якщо за базу порівняння обрати 2013 рік, то «падіння» 
виглядає ще більш глибоким: експорт продукції ПЕК обвалився 
майже у 6 разів, машинобудування - у 2,2 рази, металургії - у 1,9 
рази, хімпрому - у 2 рази.

З цього випливає дуже цікавий висновок: Україна втрачає екс-
портні позиції у традиційних галузях промисловості і навпаки 
зміцнює «аграрний» експорт. Слід зазначити, що це відбувається 
протягом останніх 2 років через втрату економічного потенціалу 
на тимчасово окупованих територіях АР Крим, частини Донецької і 
Луганської областей, а також основного імпортера продукції добув-
ної, металургійної, хімічної та інших галузей важкої промисловості 
– Російської Федерації. Враховуючи напруженість у стосунках із 
північним сусідом, неможливим відновити виробничий потенціал 
на територіях, де ведуться військові дії, та швидко переорієнтувати 
існуючі підприємства на нові ринки через їхню технологічну відста-
лість та енергозатратність, очікувати підвищення експорту від цих 
галузей марно.

Позиції «агарного» експорту.
Це вивело аграрний сектор економіки у лідери зовнішніх 

торговельних відносин України. Це підтверджується даними про 
структуру експорту за товарними групами (рис. 1). Так, загалом 
продовольчі товари і сільськогосподарська продукція займали 
частку 38,2 %, а серед окремих товарів лідирували: соняшникова 
олія (7,9 %), кукурудза (7,9 %), пшениця (5,9 %), соя (2,1 %).

 

Рис. 1. Структура експорту України у 2015 році:
а) за товарними групами; б) за окремими товарами

Разом «аграрний» експорт у 2015 році склав $ 14,8 млрд., що на 
12,9% менше, ніж у 2014 році, коли вітчизняні аграрії вивезли на 
ринки світу продукції на $ 17 млрд. У таблиці 1 відображено динаміку 
обсягів експорту, в т.ч. в натуральних величинах, за окремими група-
ми товарів. Ми згрупували товари за рейтингом продажу закордон. 
Як показує практика, ключовими позиціями вітчизняного експорту 
у 2014-2015 роках були зернові, насіння олійних культур, олія та 
продукція харчової промисловості (м’ясо птиці, молочні продукти, 
хлібобулочні та кондитерські товари), загальна частка вартості яких 
складала близько 90% в агропродовольчому експорті.

За більшістю позицій експорт у грошовому еквіваленті знижу-
ється, окрім яловичини (111,7%), свинини (208,1%), вин (108,7%), 
проса (117,1%), вівса (464,4%) та особливо цукру (15,8 разів). Якщо 
проаналізувати обсяг у натуральних вимірниках, то незважаючи на 
зниження експорту у грошовому виразі, Україна продовжує на-
рощувати обсяги експорту такої аграрної продукції, як: кукурудза 
(108,5%), пшениця (127,6%), ячмінь (111,1%), молочні жири (104,1%), 
вівса (6,4 разів), молочні продукти (119,6%), кондитерські вироби 
(112,6%) тощо.

З цього можна зробити наступний висновок: левову частку 
«аграрного» експорту України становить первинна сільського-
сподарська продукція та товари первинної обробки. Винятком 
є соняшникова олія, цукор та частково інші товари. Таким чином, 
існуючий характер експорту в аграрному секторі економіки можна 
визначити як низького типу. Таке негативне резюме не означає 
припинення чи зменшення обсягів продажу затребуваного зерна 
чи насіння до інших країн, а свідчить про необхідність розвитку пе-
реробної промисловості і намагання реалізувати якісні та безпечні 
продукти харчування промислового виробництва. Це дасть мож-
ливість збільшити ВВП, наповнити бюджет і забезпечити зайнятість 
внутрішніх трудових ресурсів.

а)

б)

АКТУАЛЬНО
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Таблиця 1. Експорт окремих видів продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції

Назва товару
Експорт

Відхилення, %
2014 2015

кількість млн. $ США кількість млн. $ США кількість млн. $ США
Олія соняшникова, тис. тонн 4336,9 3550,6 3935,5 3021,3 90,7 85,1
Кукурудза, тис.тонн 17556,6 3350,7 19048,7 3002,5 108,5 89,6
Пшениця, тис. тонн 10543,7 2290,7 13451,8 2238,2 127,6 97,7
Ячмінь, тис. тонн 4165,9 841,9 4629,5 768,5 111,1 91,3
М’ясо і харчові субпродукти свійської птиці, тис. тонн 174,7 276,1 161,3 226,7 92,3 82,1
Хлібобулочні, кондитерські вироби, тис. тонн 117,8 220,5 89,9 128,0 76,4 58,0
Молоко та молочні продукти, тис. тонн 82,1 156,4 98,1 112,8 119,6 72,1
Кондитерські вироби з цукру, тис. тонн 67,5 123,9 75,9 104,3 112,6 84,2
Яловичина свіжа, охолоджена або морожена, тис. тонн 21,5 75,2 32,1 84,0 149,2 111,7
Свинина свіжа, охолоджена або морожена, тис. тонн 9,4 26,3 27,2 54,7 290,2 208,1
Цукор білий, тис. тонн 6,1 2,9 114,7 46,6 1873,0 1583,4
Горілка, тис. тонн 44,1 56,8 31,9 40,1 72,5 70,5
Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням 
спирту та міцні, тис. тонн 47,2 35,1 64,1 38,1 135,8 108,7

Сири, тис. тонн 19,5 120,1 10,8 34,9 55,6 29,1
Масло вершкове та інші молочні жири, тис. тонн 11,3 47,4 11,7 29,9 104,1 63,2
Пиво із солоду, тис. тонн 142,9 48,8 75,3 22,0 52,7 45,1
Насіння соняшника, тис. тонн 73,9 43,9 47,7 20,9 64,5 47,6
Просо, тис. тонн 44,2 10,2 58,1 11,9 131,5 117,1
Крупи, крупки та гранули зернових культур, тис. тонн 29,7 10,8 26,0 7,5 87,6 69,9
Овес, тис. тонн 8,9 1,6 57,8 7,4 643,4 464,4
Готові чи консервовані продукти з м’яса, тис. тонн 1,7 7,4 2,4 6,6 138,5 88,5
Жито, тис. тонн 58,9 9,3 22,7 3,0 38,6 32,4
Риба свіжа, охолоджена або морожена, тис. тонн 20,5 17,6 2,8 2,5 14,0 14,1
Спирт етиловий неденатурований, тис. тонн 7,1 6,2 2,0 1,3 29,1 20,2
Сосиски, ковбаси і аналогічні вироби з м’яса, тис. тонн 0,9 3,7 0,4 1,1 38,6 29,2
Рис, тис. тонн 3,9 2,4 1,5 0,9 40,2 39,6
Гречка, тис. тонн 1,9 0,9 1,5 0,9 74,7 95,1

Примітки: зеленим кольором виділено І групу рейтингу з показниками понад 100 млн. дол. США, жовтим – ІІ групу рейтингу із показником від 10,0 до 
100,0 млн. дол. США, червоним – ІІІ групу із показником до 10,0 млн. дол. США. Синім кольором виділено ріст показників окремих груп товарів.

Географія експорту.
Географічна структура українського експорту залишається не-

змінною вже кілька років поспіль. Провідні позиції належать трьом 
регіонам – країнам Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2015 році Азія посилила свої позиції основного імпортера 
вітчизняної аграрної продукції. На фоні загального зменшення 
показників вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цьо-
го регіону торік збільшилися до $ 6,7 млрд. Як наслідок, частка 
азійських країн збільшилася з 38,5% у 2014 році до 45,3% від за-
гального експорту сільськогосподарської продукції.

Частка країн – членів ЄС у вітчизняному експорті склала близько 
третини (28,4%) – $4,2 млрд. Обсяг експорту із країнами зони ЄС є 
доволі стабільним, хоча незначно і впав, і тримався в останні роки на 
рівні близько $ 5 млрд. Країни Африки ввезли сільськогосподарської 
продукції вітчизняного виробництва на суму $ 2 млрд. (13,5%). 

Тенденція зниження вітчизняного експорту сільськогосподар-
ської продукції до країн СНД – в основному за рахунок зменшення 
торгівлі з Росією – продовжилася й минулого року. Порівняно з 
2014 роком частка країн СНД в експорті української агропродукції 
зменшилася у 2015 році на третину – з 15,1% до 10,2% – і склала у 
2015 році $1,5 млрд.

Ситуацію географічної структури за країнами відображено на 
рис. 2.

Рис. 2. Рейтинг держав-імпортерів вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції у 2015 році

Слід зауважити, що сучасні тенденції в експорті української 
аграрної продукції свідчать про переорієнтацію на азійські та 
європейські ринки. Так, нещодавно Китай займав лише 5-те місце в 
рейтингу, а тепер лідирує у цьому списку. Нарощує Україна продаж 
товарів в інші регіони Азії, а ось Росія, яка займала 3-тє місце – те-
пер опустилася аж на 15-те (експорт скоротився майже на 70 %).

Особливої уваги заслуговує співпраця з країнами ЄС, з яким за 
останні два роки Україна веде інтеграційну політику щодо політич-
ного та економічного зближення. Економічна співпраця регламен-

тується Угодою про асоціацію, а щодо експорту – квотами ЄС, які до 
речі він відкрив першим і без взаємного покриття імпортом. Щодо 
обсягів квот, то вони не зовсім задовольняють українських експор-
терів продукції рослинництва, але ми практично не використовує-
мо квоти з інших видів продукції. Це означає, що вітчизняні товари 
не задовольняють якісними параметрами, а також те, що Україна 
просто не в змозі забезпечити виробництво окремих видів продук-
ції. Наглядно це показує рис. 3.

Рис. 3. Використання квот ЄС на експорт української аграрної 
продукції у 2015 році

Джерело: Міністерство 
аграрної політики 

і продовольства. 
Інфографіка: 

www.toplead.com.ua.



Ситуація не змінюється і в цьому році. За традиційними видами 
продукції Україна практично використала квоти ще у І кварталі, а за 
іншими – не здійснює поставок, або здійснює в невеликих обсягах 
(табл. 2).

Таблиця 2. Використання експортних квот ЄС у 2016 році 
(станом на кінець квітня)

Назва продукції Обсяг квоти, 
тонн

Використано, 
%

Мед 5 000 100
Виноградний і яблучний соки 10 000 100
Цукор 20 070 100
Оброблені томати 10 000 100
Ячмінна крупа і борошно; зерно 
зернових злаків, оброблене іншими 
способами

6 300 100

Овес 4 000 100
Кукурудза 400 000 100
Пшениця 950 000 98
Ячмінь 250 000 90
Інший цукор 10 000 12
Висівки, відходи та залишки 17 000 78
Етанол 27 000 32
Солод пшеничний і клейковина 7 000 8
Оброблена продукція з цукру 2 000 7
Харчові продукти 2 000 7
Крохмаль 10 000 6
Цукрова кукурудза 1 500 0,1
М’ясо баранини 1 500 0
Продукція з обробленого молока 2 000 0
Оброблена продукція із зернових 2 000 0
Оброблена продукція з молочних 
вершків 300 0

Джерело: за даними опублікованими на Сегодня.ua

З цього можна зробити наступний висновок: Україна залиша-
ється одним із лідерів експорту рослинницької продукції і поки 
що не намагається просунути на світові ринки високотехно-
логічну продукцію, особливо на європейські ринки.

Перспективи експорту.
Таким чином, проаналізована ситуація із українським експор-

том сільськогосподарської продукції та продовольства загалом 
наштовхує нас на такі висновки:

1. Враховуючи складну економічну ситуацію, в Україні в ко-
роткотерміновій перспективі будуть розвиватися уже традиційні 
для останніх років експортно орієнтовані галузі сільського госпо-
дарства: вирощування соняшнику, пшениці, кукурудзи, ячменю, 
сої та ріпаку. Щодо галузей тваринництва, то перспектив загалом 
не багато, окрім продукції птахівництва, молочного скотарства та 
частково свинарства.

2. У зв’язку із цим географічно український експорт буде рухати-
ся в азійському та африканському напрямах, задовольняючи по-
треби країн найперше у зерні та частково тваринницькій продукції. 
Важливим напрямом експорту буде і європейська зона торгівлі, 
однак залишиться ризик незаповнення квот щодо продуктів харчу-
вання та продукції переробної промисловості.

3. Для подальшого розвитку «аграрного» експорту Україні 
необхідно вести внутрішню політику стимулювання виробництва 
не тільки сировини, а й якісних та безпечних продуктів харчування, 
продукції переробної промисловості, що дозволить заповнити 
вільні ніші на світовому ринку високотехнологічної продукції і 
покращити показники експорту загалом.

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
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Не покидаючи зону комфорту, звично рухаючись по 
накатаній колії вже відпрацьованих технологій, чи можли-
во дійсно стати майстром своєї справи, який сміливо пра-
цює в реальному просторі постійних змін? Не можливо – 
відповість будь-який справжній діяч. І як же щастить, коли 
відбуваються події, на яких є змога зустрітись з такими 
людьми, щоб навчитись в них новому, ними надихнутись. 
22 червня відбувся День поля при спільній організації 
компанії HORSCH та ТОВ «Золочів ТХ», яке є дистриб’ю-
тором цієї висококласної техніки. Захід проходив на базі 
відомого у всій Україні підприємства ПОП «Іванівське», 
що на Тернопільщині, керівником якого є Антон Іванович 
Білик – символ працьовитості та порядності серед агра-
ріїв. А найбільш пам’ятною для гостей Дня поля подією 
напевне стала зустріч з Міхаелєм Хоршом – так, тим 
самим, співвласником HORSCH Maschinen GmbH, генієм 
інженерії, агрономії та бізнесу, ініціатором інновацій у сві-
товому сільському господарстві.

Бізнес HORSCH народився з цікавої особистісної істо-
рії Міхаеля. Сам він родом з фермерської сім’ї, яка жила і 
продовжує жити в Німеччині у місті Швандорф (Баварія). 
Хлопець вже з дитинства ріс в атмосфері пошуку інно-
вацій в агрономічній сфері, переймався питанням щодо 
безплужного обробітку ґрунту, який тоді, на початку 80-х 
рр., в Європі ще був немислимий. Після того, як Міхаель 
отримав досвід самостійного фермерства в США, він, 
повернувшись на Батьківщину та отримавши схвалення і 
підтримку сім’ї, серйозно зайнявся розробкою нової пнев-
матичної сівалки, а також ґрунтообробного агрегату no-till 
технології. Перші конструкції зварював власноруч, прямо 
у батьківському будинку. Тепер там, прямо біля того бу-
динку у Швандорфі, знаходиться головний офіс компанії 
HORSCH, де Міхаель разом зі своєю командою будує 
стратегічні плани втілення своїх ідей в життя.

Як розповів Міхаель Хорш відвідувачам Дня поля, ком-
панія займається розробкою і виробництвом техніки у вже 
встановлених 4-х сегментах, а саме: 

посівна техніка (лапові, дискові сівалки, машини точно 
висіву тощо); вона виробляється у форматі від 16 до 36 
рядків. До речі, широкозахватна посівна техніка є дуже 
популярною в Україні. 

Обприскувачі (причепні та самохідні) – з великою 
штангою та великим об’ємом бункера;

Ґрунтообробна техніка (дискові борони, культиватори).
«Ми стараємось впроваджувати в роботу всі іннова-

ції, які тільки можливі, – розповів пан Міхаель. – Ми не 
хочемо розширювати сегмент виробництва, а хочемо 
максимально вдосконалювати технології у вже існуючих 
напрямках. Будь-яка кліматична зона та тип ґрунту мають 
свою специфіку, і, концентруючись на кожному з них, тре-
ба розробляти відповідні технології. Це одна з найбільших 
переваг нашої компанії – врахування при виробництві 

техніки специфіки кожної з країн, в які вона продається. 
На сьогоднішній день існують п’ять заводів HORSCH. 
Найбільший знаходиться біля Лейпцига, споруджений був 
у 2007 році. В 2008 році побудували завод для виробни-
цтва обприскувачів біля Мюнхена. В 2010 в місті Фарго 
(Північна Дакота, США) також був побудований завод. В 
цій країні ми взагалі вже 15 років продаємо техніку. США і 
Канада останнім часом стали досить сильними країнами, 
компанії HORSCH там вигідно вести бізнес. Наразі закін-
чується будівництво ще двох заводів: в м. Ліпецьк, у Росії, 
а також в Бразилії. Практично по всьому світу в компанії 
є певні представництва, які працюють з клієнтами, здій-
снюючи продаж, консультації та сервіс. Найбільші філіа-
ли, окрім заводів, знаходяться у Франції, Росії та Україні. 
Україна, до речі, є дуже важливим ринком для компанії 
HORSCH. В цьому році вона займає в нас 1 місце серед 
експортних країн».

Найяскравішою частиною виступу Міхаеля Хорша, 
яку він сам назвав своєю місією, основною метою свого 
приїзду в Україну, стала розповідь про сучасний стан роз-
витку аграрної галузі в Західній Європі – в глобальному 
контексті розвитку технологій взагалі. 

«Ми стоїмо на краю великих змін, які незабаром відбу-
дуться в сільському господарстві, - зазначив він. – Вони 
зараз розпочинаються в Західній Європі, але будуть роз-
виватися та переходити в інші країни. Про що іде мова? 
Наведу приклад: є такі ліки – аспірин, які всім відомі як 
ефективна допомога при болю та температурі. Але при 
незначному передозуванні або при неправильній комбіна-
ції з іншими ліками від вживання аспірину стається крово-
теча у шлунку. Тим не менш, він дуже популярний, всі ро-
зуміють, що треба його правильно вживати. А для рослин 
є така речовина як гліфосат, яка є найрозповсюдженішим 
гербіцидом. Це є найбільш екологічна речовина, однак 
при підвищених дозах та її використанні при високій тем-

МІХАЕЛЬ ХОРШ:
«МИ ЗНАХОДИМОСЯ НА ПОРОЗI ВЕЛИКИХ ЗМIН»

Міхаель Хорш та Антон Білик

ГІСТЬ НОМЕРА
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пературі повітря вона є дуже шкідливою. І от що тепер 
відбувається з гліфосатом? Люди в Європі висловлюють 
протести проти нього, адже помилково вважають, що це 
отрута, а також, що він пов’язаний з розповсюдженням 
ГМО. І ми як фермери не маємо ніякого впливу на цю 
ситуацію. В той час як кінцевий споживач рішає, обирає, 
що повинно бути на ринку. Вже є заборона проти імпорту 
продукції з США, Канади та Бразилії, на різні підприєм-
ства приходять листи з інформацією про це. Хто за цим 
стоїть? Супермаркети – посередники, які знаходяться між 
споживачами та фермерами, які диктують простим вироб-
никам, як і що робити. І ви маєте слідкувати за цією ситу-
ацією та розуміти, що в майбутньому така хвиля прийде і 
до вас, можливо, буде заборона експорту. Все зміниться 
дуже швидко. В США вже тривають ті ж самі процеси – 
мені це особисто розповідали місцеві фермери».

Чим швидше встигнеш дослідити та проаналізувати 
сучасні зміни у світі, тим швидше зможеш вдосконалити 
свою роботу, успішно вийти на нову хвилю. Міхаель Хорш 
зазначив, що виходячи з тих процесів, які відбуваються 
між виробниками та споживачами, слід робити свою робо-
ту максимально чіткою, контрольованою та прозорою, що 
можливо за умовою впровадження it-технологій. Оскільки 
пан Міхаель сам є фермером, він розповів гостям Дня 
поля про власний експеримент.

«Всі мої працівники на фермі отримали по планшету. 
На них встановлено програмне забезпечення, яке фіксує 
кожного працівника окремо, і, відповідно, ця система вклю-
чає в себе кожну одиницю техніки. Розпочинається робо-
чий день, і у працівника на планшеті спрацьовує ідентифі-
катор, який міняє колір в залежності від того, що людина 
робить: займається своїми справами, чи вже сіла в маши-
ну, чи вже їде. Від цього, відповідно, змінюється і зарплата 
– все рахується автоматично. Враховується також і якість 
роботи - їдеш на обприскувачі дуже швидко – система все 
фіксує і виводить на екран. Таким чином, з одного боку, в 

кожного є стимул, щоб сумлінно працювати, а з іншого – 
данні відносно всіх процесів збираються та фіксуються. Це 
рух до того, що називається big data. І в комплексі з якіс-
ною технікою та ефективною організацією її роботи, як то 
технічні колії, GPS-системи, точний висів, внесення хімії та 
добрив – виходить економічне і ефективне господарство. 
Так працює вже більшість фермерів у Німеччині».

Залишається додати, що така система в майбутньому 
скоріш за все розшириться на всі сфери, і таким чином, 
хочеться сподіватись, що виробники, споживачі та всі по-
середні підприємства  зможуть працювати в єдиному колі 
без протиріч. 

І на цьому доповідь Міхаеля Хорша на Дні поля в ПОП 
«Іванівське» не закінчилась. Всі відвідувачі продовжували 
освічуватися інноваційними технологіями, високою куль-
турою роботи з рослинами та ґрунтом в полях підприєм-
ства під час презентації та демонстрації техніки HORSCH. 
Найбільше враження на аграріїв призвів обприскувач 
HORSCH Leeb 8 GS, який є революційним за якістю та 
ефективністю агрегатом. Надаємо коротку характеристи-
ку про нього. 

Основний бак для хімії має об’єм 8 000 л та виготовле-
ний з нержавіючої сталі, що забезпечує надійність в екс-
плуатації. Він не вибагливий до механічних пошкоджень, 
а також легко піддається очистці від попередніх речовин. 
Запатентована компанією HORSCH система стабілізації 
штанги Boom ControL Pro є смисловим центром в програ-
мі ефективного внесення засобів захисту рослин. Вона 
дозволяє машині працювати на максимально низьких 
висотах штанги, що забезпечується спеціальною пара-
лелограмною підвіскою, яка працює з 4-ма датчиками. А 
вони, в свою чергу, контролюють позиційне розміщення 
штанги при копіюванні поверхні ґрунту, а також при про-
ходженні перешкод. Цей процес зав’язаний на системі ро-
боти пневматичних циліндрів (пневматика може швидше 
реагувати на сигнали датчиків, а також менш вибаглива в 
експлуатації). Завдяки поєднанню всіх цих технологічних 
рішень машина може працювати с робочою швидкістю до 
20 км/год та середньою продуктивністю до 30-40 га/год.

Сама штанга має ширину 36 м можливістю пониження 
ширини до 24 м. Компанія HORSCH перший виробник, 
який застосував систему розміщення форсунок на від-
стані 25 см одна від одної, що дозволяє працювати вже 
на 30 см від контактної поверхні – цю перевагу особливо 
підкреслив Міхаель Хорш в своїй презентації. Це дуже 
економічна технологія.

Передові розробки дозволяють створювати нову еко-
номіку, нову сільськогосподарську галузь, принципово 
інші підходи до агрономії та виробництва. Це все дуже 
чітко демонструє діяльність Міхаеля Хорша як фермера 
і як інженера-новатора. Тож, ми знаходимося на порозі 
великих змін...

Тетяна Бєлінська
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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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«БІЗОН-ТЕХ 2006» ЗІБРАВ АГРАРІЇВ 
НА ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ У 2016 р

16 червня 2016 р. компанії «Бізон-Тех 2006», «Океан Інвест» та Група компаній «Долина» 
провели перший спільний День поля на базі ТОВ «Подільська зернова компанія», що в 
с. Лозова Волочиського району Хмельницької області. На захід завітали понад 50 аграріїв із 
Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Теоретична частина відбулась у м. Волочиськ 
у ресторані «Золотий колос». Її провів керівник 
Тернопільської філії компанії «Бізон-Тех 2006» 
Гапон Сергій Антонович. Зокрема він зазначив: «На 
вітчизняному ринку наша компанія працює з 2006 року. 
Маємо 18 філій. Сьогоднішній День поля присвячений 
виключно нашим продуктам. У нас порядку 20 своїх пре-
паратів, які ніхто більше не представляє на теренах 
України».

З вітальним словом до учасників заходу звернувся 
керівник Київської філії компанії «Бізон-Тех 2006» 
Янішевський Сергій Борисович.

Детальну інформацію про виробників та контроль 
якості препаратів, які розповсюджує «Бізон-Тех 2006», 

надав директор компанії «Океан Інвест» Токар 
Олександр Петрович.

«Наша система захисту рослин дозволяє 
найбільш активно застосовувати препарати. 
При цьому розкривається біологічний потен-
ціал протруйника, що гарантує покращення 
польової схожості та енергії проростання 

насіння, забезпечує захист рослини від стресо-
вих умов, сприяє активному розвитку кореневої 

системи, збільшує та прискорює накопичення 
цукрів, підвищує імунітет та зимостійкість рослин. 

Все це збільшує врожайність та якість зернової продукції. 
При нашій системі захисту вам можна не страхувати свої 
посіви», – додав він.

Керівник Західного регіону групи компаній «До-
лина» Дарманський Сергій Васильович зазначив, 
що компанія «Бізон-Тех 2006» упродовж багатьох років 
є основним дистриб’ютором препаратів «Долини».

«Ми проводили практичні досліди спільно з компаніями 
«Бізон-Тех 2006» і «Лімагрейн» на окремих ділянках, тому 
сьогодні покажемо їх результати, – розповів пан Дар-
манський. – Що стосується продажу наших продуктів в 
Україні, то найбільше їх продає саме «Бізон-Тех 2006», тому 
співпраця з цією фірмою для нас дуже цікава. Щодо компанії 

«Лімагрейн», то можу сказати, що їхні гібриди в багатьох 
господарствах витісняють продукти інших насіннєвих 
компаній, тому співпраця з ними нам лише на користь».

Практичні консультації щодо застосування стимуля-
торів росту та мікродобрив на посівах озимої пшениці 
і сої всім учасникам Дня поля надав ще один представ-
ник групи компаній «Долина», кандидат сільсько-
господарських наук Пелех Ігор Ярославович.

Після теоретичної частини учасники заходу поїхали 
на поля ТОВ «Подільська зернова компанія» оглядати 
посіви озимої пшениці сорту «Смуглянка», сої сорту 
«Черемош» та кількох гібридів кукурудзи компаній 
«Лімагрейн» і «Кассад». Тут їм детально розповіли про 
технологію вирощування цих культур, а також про си-
стему захисту рослин.

«На базі нашого господарства – ТОВ «Подільська 
зернова компанія», що засноване у 2008 році і має в 
обробітку 3000 га землі, а також бройлерну птахо-
фабрику, забійний та фасувальний цехи, холодильну 
розвозку і власну реалізаційну мережу, сьогодні вперше 
відбувається День поля щодо застосування засобів 
захисту рослин компаніями «Бізон-Тех 2006» і «Океан 
Інвест», мікродобрив та елементів позакореневого 
підживлення виробництва компанії «Долина», – розпо-
вів виконавчий директор ТОВ «Подільська зернова 
компанія» Королюк Валентин Васильович. – Ми 
вирощуємо традиційні культури, які поїдає курка: пше-
ницю, ячмінь, сою, кукурудзу та ріпак. У нас представ-
лена лінійка гібридів кукурудзи компаній «Лімагрейн» 
та «Кассад». Після того, як взимку ми познайомилися з 
представниками Західного регіону компанії «Бізон-Тех 
2006», у нас зав’язалася тісна співпраця і виникла ідея 
провести День поля».

Після практичної частини аграрії повернулись у рес-
торан на дружній обід, під час якого майже кожен отри-
мав приз, ставши учасником лотереї від організаторів 
Дня поля – компаній «Бізон-Тех 2006» та ГК «Долина».

Леся Заморська
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АНАТОМІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ ТА САДУ В БУЧАЧІ

Всеукраїнський День поля та Cаду – таку назву цього 
року мав захід, народжений з довгої спільної праці ТзОВ 
«Бучачагрохібпром» та компанії «Сингента». Передові 
аграрні технології всесвітньо визнаного швейцарського 
виробника реалізовувались у вирощуванні культур в од-
ного з найбільш грамотних українських підприємств. 

3 червня всі аграрії, які відвідали цей День поля, тим 
самим вклали значні інвестиції в свій подальший повсяк-
денний аграрний практикум, оскільки мали можливість 
стати причетними до відкритого досвіду роботи – разом 
побачити та проаналізувати як успіхи, так і помилки. 

Петро Гадз, Голова нагля-
дової ради ТзОВ «Бучачагрох-
лібпром» з гордістю зазначив, 
що захід проводиться спільно з 
«Сингентою» вже 10-й рік поспіль, 
і з кожним роком набуває потуж-
ності. «ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 
в рамках нашого сталого розвит-
ку завжди готове випробувати 
нові продукти компанії Syngenta, 
демонструючи іншим товарови-
робникам свої результати» - до-
дав він.

Свій погляд на співпрацю з «Бу-
чачагрохлібпромом» та поточні 
завдання ТОВ «Сингента» висловив 
Валерій Голиняк, директор Захід-
ного бізнес-регіону компанії: «Дуже 
приємно, що сьогодні ювілей нашого 
партнерства з ТзОВ «Бучачагрох-
лібпром». Ми маємо спільні ідеї, цілі, 
стратегії, що реалізуємо у співпраці 
з товаровиробниками, які сьогодні 
завітали на захід. Зазначу, що 70% 
засобів захисту рослин, що вико-
ристовуються в бучацькому підпри-
ємстві, є виробництва саме компанії 

«Сингента». Нещодавно ми вивели на 
ринок два нових потужних фунгіциди: 
Бонтіма® та Магнелло™, також у 
процесі випробування знаходяться 
нові інсектициди та протруйники. 
Плідним напрямком нашої співпраці 
є також насіннєвий. На полях ТзОВ 
«Бучачагрохлібпром» представлені, 
зокрема, 18 гібридів кукурудзи, на-
приклад, відзначу НК Кобальт (ФАО 
320), який користується великим 
попитом серед аграріїв, а також 
новий гібрид СИ Аріосо (ФАО 260), що 
характеризується високим рівнем 
посухостійкості, урожайності та 
відмінною вологовіддачею в період 
дозрівання. Будемо  демонструвати 
сьогодні й новий проект, яким вже 
цікавляться аграрії – технологія ви-
рощування гібридів озимого ячменю 
Hyvido™ – компанія «Сингента» є 
першою на ринку в даному напрямку. 

Слід відмітити, що дані гібриди - 
СИ Леу та Хоббіт мають потенціал 
врожайності більше 12 т, високу 
стійкість до перезимівлі та вміст 
білку на рівні 16-20% – це знахідка для 
тваринництва».

Для бездоганної роботи насін-
нєвого заводу важливим етапом є 
якісне протруювання насіння, що 
залежить як від роботи високотехно-
логічного обладнання, так і від оригі-
нальних  протруйників. Щодо остан-
ніх, під час теоретичної частини Дня 
поля та Саду цікаву доповідь зробила 
Світлана Чоні, канд. с/г наук, мене-
джер з розвитку напряму захисту 
насіння , ТОВ «Сингента»: 

«На сьогодні наша компанія має 
в своєму портфелі два інсекто-фун-
гіцидних протруйника: Селест® 
Макс, що поєднує в собі вже готову 
до використання суміш діючих речо-
вин, направлених на захист насіння 
зернових колосових від комплексу 
шкідників та хвороб, і Селест® Топ, а 
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також протруйники виключно фун-
гіцидного напрямку: Максим® Стар, 
який вже давно на ринку і має хорошу 
репутацію, Сертікор®, який найбіль-
ше підходить для ярого ячменю, та 
Максим® Форте – протруйник «пре-
міум-класу» для захисту зернових ко-
лосових культур від основних хвороб 
– фузаріозів, гельмінтоспоріозів, сні-
гової плісняви. В цьому році у нас за-
реєстрований один новий протруй-
ник Максим® Тріо. Цей протруйник є 
«рідним братом» Максима® Стара, 
але з більшою ефективністю. Задача 
нашої компанії – завчасно відреагу-
вати на ті проблеми, які є на ринку 
України, в тому числі, і нові хвороби. 
Тож, в Максимі® Тріо підвищена кон-
центрація флудіоксанілу – замість 
18,75 г/л, як в Максимі® Старі, тут 
25 г/л, що дозволяє сильніше контро-
лювати гриби роду фузаріум. На-
ступна діюча речовина, яка є в цьому 
препараті, – тебуканазол, 10 г/л. Це 
високосистемний та швидкий триа-
зол, який є сьогодні на ринку, ета-
лон захисту зернових культур від 
твердої і летючої сажки – ці хвороби 
на даний момент починають наби-
рати актуальності на території 
України, і ми не можемо не звертати 
на них уваги. Щодо дифеноконазолу, 
який присутній в Максимі® Тріо в 
кількості 25 г/л, то можу сказати, 
що це речовина №1 в Європі для захи-
сту від карликової сажки, боротьба з 
якою є теж вже досить актуальною в 
Україні, зокрема в Західному регіоні. 

Зазначу ще, що компанія «Син-
гента» наразі закінчує реєстрацію 
новітнього протруйнику технології 
Vibrance™. Це буде інноваційний на 
нашому ринку протруйник, оскільки 
в його складі присутня нова діюча 
речовина седаксан, яку створила та 
запатентувала наша компанія. Вона 
два роки успішно використовується 
на зернових в Європі, а також вже 
довела свою ефективність в Бразилії, 

США, Аргентині, Австралії, Новій 
Зеландії. Сподіваємось, що в найближ-
чому майбутньому ми презентуємо 
седаксан на ринку Україні, відповідно, 
покращивши стан зернових коло-
сових культур на етапі захисту 
насіння».

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» наразі 
має вже 600 га саду. В кінці 2015 року 
на підприємстві була відкрита нова 
сучасна сортувальна лінія яблук 
та фруктосховище на 10 тис. тонн, 
і в планах є подальше збільшення 
потужностей. Такі виробничі об’єми 
та запити потребують відповідних 
за силою технологій. Всі аграрії, які 
відвідали сад, мали можливість де-
тально його оглянути та отримати 
відповіді на свої питання від Воло-
димира Воєводина, технічного 
експерта зі спеціальних культур 
компанії «Сингента». Він зазначив: 
«В цьому році склались погодні умо-
ви, які сприяли розвитку парші за 
рахунок великої кількості дощів та 
туманів. На садах підприємства «Бу-
чачагрохлібпром» вносили фунгіцид 
Скор®, який є найкращим системним 
препаратом для захисту яблуні від 
цієї хвороби, і тепер всі можуть бачи-

ти позитивний результат. Проти 
шкідників використовували інсек-
тициди Актара® та Енжіо®. Там, де 
пропустили вчасне внесення фунгі-
цидів проти парші, для запобігання 
її подальшого розвитку тепер кожні 
7 днів вносяться контактні препа-
рати, такі як Дітан™ М-45, Тіовіт® 
Джет тощо. 

Наша компанія в цьому році пре-
зентувала комплексний препарат 
проти парші та борошнистої роси 
Ембрелія™. Він вже з’явився в про-
дажу і досить ефективно себе про-
демонстрував. Другий рік у нас на 
ринку існує інсектицид Проклейм®, 
який показує високу ефективність 
проти плодожерки – наразі перед 
початком спеки він є дуже актуаль-
ним. Також  слід відмітити  інсек-
тицид Ампліго® – це комбінований 
препарат з двома діючими речови-
нами (100 г/л хлорантраніліпролу; 
50 г/л лямбда-цигалотрину), дуже 
ефективний проти лускокрилих. 
Підкреслю, що терміни внесення 
препаратів в саду в поточному 
сезоні дуже скоротилося, потрібно 
бути завжди напоготові, щоб все 
встигати».

Михайло Бабій, генеральний 
директор корпорації «Дністер», 
яка знаходиться в Чернівецькій об-
ласті та має загальну площу садів та 
ягідників 30 тис. га, дуже цікавиться 
будь-якою можливістю отримати но-
вий досвід для розвитку свого садів-
ничого бізнесу, і День поля в Бучачі 
– не виключення. «З компанією «Син-
гента» працюємо з тої пори, як вони 
з’явились на ринку України, – каже пан 
Михайло. – Препарати надійні, якісні, 
і хоча ціна їх досить висока, вона себе 
виправдовує. В цьому році в наших 
садах склались важкі погодні умови 
– пройшли сильні холоди після цві-
тіння, але завдяки новітнім препара-
там та технологіям нам вдалося це 
пережити з мінімальною шкодою». 
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Лесь Оксана Ігорівна, голов-
ний агроном молодого садівни-
чого господарства ТзОВ «Галич 
Екофрукт», що на Львівщині, ділить-
ся своїми враженнями:

«У нашому господарстві маємо 
80 га саду, в тому числі 20 га сморо-
дини. Займаємося вирощуванням 
яблук. 30 га саду ми заклали в 2014, 
також у 2015 році досадили ще і 10 га 
заклали вже в цьому році. Для захи-
сту плодових дерев від шкідників та 
хвороб користуємося препаратами 
Syngenta. Приємно побувати на Дні 
саду в такому передовому господар-
стві. Це дозволяє перейняти досвід, 
дізнатись більше про технологію та 
секрети успіху».

Як відомо, компанія «Сингента» 
є не тільки виробником засобів 
захисту рослин та насіння, а ще й 
автором прогресивних фінансових 
програм за співпрацею з клієнта-
ми-аграріями. Новітні розробки, які 
наразі проводяться в компанії за 
цим напрямком, окреслив Антон 
Короленко, менеджер з розвитку 
бізнесу ТОВ «Сингента»: 

«Загальна наша стратегія – 
бути ближче до аграрія, і компанія 
«Сингента» робить все для цього. 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром» – це наш 
постійний клієнт, який активно 
приймає участь і в фінансових про-
грамах нашої компанії. Взагалі-то 
наразі ми розробляємо три напрям-
ки: бартерний, в якому ми працюємо 
за форвардними угодами, напрямок 
страхування, в якому існують дві 
нові програми. Одна з них наразі пра-
цює в пілотному варіанті в півден-
но-східному регіоні, за кукурудзою та 
пшеницею, та страхує кількість опа-
дів і суму температур – якщо якийсь 
з показників виходить за рамки нор-
ми, працює спеціальна система від-
шкодування. На неї вже підписано 44 
клієнта. Друга програма страхує усю 
вартість виробництва – так само 
за кукурудзою і пшеницею – і працює 
в пілотному варіанті в Черкаській 
області. Ми будемо вести її разом 
з «Креді Агріколь Банк». Тобто 50% 
страхування бере на себе «Синген-

та» і банк, а 50% бере на себе вироб-
ник. Таким чином, ми хочемо давати 
аграріям можливість більш дешевого 
страхування і взагалі розвивати 
його культуру. Третій напрямок – це 
фінансування. У нас в розробці знахо-
дяться нові фінансові програми, але 
з приводу них коментарі будуть пі-
зніше, коли вони вже виходитимуть 
на ринок».

Наприкінці заходу Василь Ро-
манюк, менеджер Івано-Франків-
ської, Тернопільської, Чернівець-
кої областей, надає підсумовуючі 
коментарі. «Як ми і очікували, наш 
спільний з ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 
День поля відвідує рік від року все 
більше учасників. Сьогодні тут в 
гостях приблизно 600 чоловік. Ми 
донесли людям інформацію про наші 
новітні протруйники, фінансові 
рішення, показали на демонстра-
ційних та товарних ділянках тех-
нології захисту зернових колосових, 
кукурудзи, соняшнику, сої, гороху, 
озимого ріпаку. Кожного року «Буча-
чагрохлібпром» отримує все кращі 
результати по врожайності, що, в 
свою чергу, пов’язано із збільшенням 
використання продуктів Syngenta. 
Наприклад, в тому році ми запропо-
нували їм використати Амістар® 
Екстра для захисту гороху, що, від-
повідно, збільшило витрати на виро-
щування. Але результат був неймо-
вірний: на площі 540 га вони зібрали 
на круг 62 ц. Чи варто й казати, що 
в цьому році сумнівів щодо придбан-
ня цього препарату вже взагалі не 
було. Це стосується й інших наших 
продуктів, зокрема ретарданту 
Моддус® – гарні рівні посіви всі гості 
Дня поля змогли побачити наочно. 
Також гербіциди спрацювали ідеаль-
но в цьому році, зокрема Пріма™, 
Дербі™, Ланцелот™ на зернових. На 
кукурудзі вони використовують наш 
препарат Елюміс™ з нормою 1,5 л/га, 
і ми бачимо, що ця культура чиста, 

без конкуренції з бур’янами. Щодо 
ріпаку – наші гібриди в господарстві 
представлені тільки демонстрацій-
ними ділянками, на товарних посівах 
тут використовують свій ексклю-
зивний  сорт «Бучацький», який, втім, 
захищають  нашими  препаратами: 
ретардантом Сетар®, гербіцидами 
Галера™ Супер та Фюзілад Форте® 
(проти злакових бур’янів), інсектици-
дом Нурел™ Д – проти прихованохо-
ботника тощо».

Коментарі гостей Всеукраїн-
ського Дня поля та Саду.

Віктор Ліпа, головний агроном 
ТОВ «Оболонь Агро», Хмельницька 
обл.: «Сьогодні відбувається дуже ко-
рисний для сільгоспвиробників захід. 
Продукція компанії «Сингента» завж-
ди на висоті, на нашому господар-
стві теж є багато демонстраційних 
ділянок з нею, як за хімічним напрям-
ком, так і за насіннєвим, зокрема. З 
останніх експериментів – в цьому 
сезоні висіяли трохи озимого ячменю 
за технологією Hyvido™ – візуально 
він задовольняє, а конкретний ре-
зультат вже будемо аналізувати 
при зборі врожаю».

Сличенюк Михайло Ярославо-
вич, директор ПП «Золотопотіць-
ке», Тернопільська обл.: «Черговий 
День поля, який проводить ТзОВ «Бу-
чачагрохлібпром» спільно з компанією 
«Сингента», традиційно відбувається 
на досить високому рівні. Сюди заві-
тало дуже багато шанованих і поваж-
них людей – це і сільгоспвиробники, і 
фахівці по техніці, засобах захисту 
рослин, і науковці, які займаються 
розробками нових продуктів і тех-
нологій в аграрній сфері. З компанією 
«Сингента» ми знайомі дуже давно, 
співпрацюємо з ними, користуємося 
їхніми препаратами, знаючи, що це 
стабільна компанія, яка гарантує ви-
соку якість своїх продуктів».

Тетяна Бєлінська
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ПЕТРО ЛАБАЗЮК: 
«НАЙБIЛЬША ВИНАГОРОДА – 
ЛЮДСЬКА ВДЯЧНIСТЬ»

Успіх в процесі та результаті будь-якої справи передбачає раціональне 
та мудре керування. Є такий закон, який яскраво реалізується у сфері 
бізнесу: піклуєшся тільки про себе – рано чи пізно залишишся з нічим, а 
якщо ціниш та поважаєш людей, з якими працюєш – тобі добро вернеть-
ся сторицею. Наша редакція знайомить читачів ближче з аграрієм, який 
вміє витримувати баланс пріоритетів «своє – не своє», який, демонстру-
ючи сталий розвиток в аграрній справі, завоював довіру людей і повів їх 
за собою. Це Петро Петрович Лабазюк, генеральний директор, голова 
наглядової Ради директорів Групи компаній «ВІТАГРО».

- Петро Петровичу, яким чином Ви 
прийшли в сільське господарства, як 
зрозуміли, що це – дійсно Ваше?

- Це дуже цікаве питання. В першу 
чергу скажу, що у мене зв’язок з аграр-
ною галуззю в крові – мій дід за батьків-
ською лінією був головою колгоспу – до 
речі, в тому селі, з якого почала свою 
діяльність ГК «ВІТАГРО» – Попівці, Во-
лочиський район. Діда ми не знали, він 
рано помер, але любов до його справи 
передалась, певно, генетично. Все від-
булося дуже цікаво. Особисто я пішов 
спочатку зовсім за іншим шляхом:  моя 
професія – рятівник. В чині капітана 
звільнився з запасу, бо зрозумів, що 
моє покликання – хліборобська нива. В 
2004 землі в краях Волочиського району 
було багато, вона не оброблялась, і нас 
спіткала удача: потрапили на збори, які 
проводив тодішній голова Волочиської 
РДА, де місцеві селяни довірили нам 
обробляти свої земельні наділи. У нас 
був мінімальний досвід оранки, куль-
тивації та посіву, і було дуже страшно 
починати. Але одночасно й радісно та 
відповідально, бо там господарював дід, 
якого всі знали як гарного аграрія. Не хо-
тілося псувати його репутацію. Але той, 
хто хоче, завжди досягне результату – я 
завжди в це вірив. Поступово вчились, 
робили помилки, набивали шишки, і на-
віть при сьогоднішньому великому досві-
ді я все одно продовжую вчитись. 

- Коли розпочинали займатись 
сільськім господарством, чи був у Вас 
якийсь авторитет, на який рівнялись, 
діяльність якого надихала?

- Звісно, був. Герой України, Петро 
Володимирович Іващук, генеральний 
директор ТОВ «Перлина Поділля». Ми 
до нього їздили, як до батька, він давав 
багато корисних порад, і ми ніколи цього 
не стидалися. Великий приклад брали з 
нього в організації свинарства – на його 
підприємстві завжди приміщення були 
охайні, акуратні, співробітники працюва-
ли в чистих, комфортних умовах. Мене 
це тоді дуже захоплювало. А сьогодні 
Петро Володимирович приїжджає до нас 
в гості і захоплюється нашою роботою – 
як в рослинництві, так і в тваринництві. 
Значить, вчились не дарма.

- Ви з самого початку роботи орі-
єнтувались на високоінтенсивні тех-
нології?

- Нам кожен день хотілося чогось но-
вого. Коли про технологію no-till говорили 
ще тільки в США, ми про нього тут вже 
теж говорили, оскільки завжди були в 
курсі справи, цікавились, тягнулись дале-
ко – до технологій майбутнього. Ми дуже 
активно відвідували всі прогресивні захо-
ди, що проводились, з одного семінару я 
їхав, бувало, одразу на другий. Збирали 
всю нову сільськогосподарську літерату-
ру, яку тільки можна. А враховуючи те, що 
я закінчив Черкаський інститут пожежної 
безпеки ім. Героїв Чорнобиля, для мене 

всі знання стосовно аграрної галузі були 
в новинку, я з жагою їх ковтав, шукаючи 
свої методи та підходи – і, як результат 
моїх старань сьогодні – керування вели-
кою компанією. Ми зрозуміли з самого 
початку, що треба впроваджувати сучасні 
передові технології, інакше сенсу розши-
рювати та розвивати бізнес взагалі немає 
– неефективні методи господарювання в 
певний момент зрадять.

- Компанія «ВІТАГРО» – структура 
дуже активна та часто нагороджуєть-
ся заслуженими відзнаками в різних 
сферах виробництва. Які нещодавні 
нагороди Ви би назвали?

- Знаєте, для мене найкраща нагорода 
– це висока та якісна врожайність, бо це 
результат багатьох нелегких зусиль. А 
ще – покращення життя людей на селі, 
яким ми допомогли. Скажу, мабуть, вже 
банальну фразу, але вона правдива: 
сьогодні не жити проблемами села – 
значить не мати перспективи розвитку, 
а занурення в його життя є неминучим, 
коли чесно працюєш на цій землі. Осо-
бисто я знаю багато деталей про кожен 
населений пункт, в якому ми обробляємо 
землі: чим дітей харчують в садочках та 
школах, де треба дорогу відремонтувати, 
де поставити нові двері чи вікна тощо. 
Фінансування сільських рад в державній 
політиці стоїть на задньому плані, тому 
брати справу в свої руки мусимо ми, 
оскільки я відчуваю відповідальність за 
нормальне життя сучасних дітей, які є 
майбутнім нашої держави. 

- Як вважаєте, яким чином довелося 
Вам досягнути такого рівня розвитку 
компанії? Головну роль зіграло вели-
ке бажання успіху, чи Ви притримува-
лись якоїсь особливою стратегії?

- Одного бажання замало, це точно. 
В першу чергу, треба вміти самоствер-
джуватись самому, працювати над осо-
бистісним та професійним ростом, над 
хорошою репутацією. Коли бачиш пози-
тивний результат своєї особистої роботи, 
це дає сили на те, щоб далі згортати гори 
задля нових досягнень, від яких буде 
добре всім співробітникам компанії. Мені, 
наприклад, важко, коли цілий день сиджу 
в кабінеті, бо я не бачу на ділі конкретного 
результату. А так вийшов в поле – і все 
наочно. Тож, сьогодні така відкрита, само-
стверджувальна поведінка на аграрному 
ринку та в соціальній сфері дозволяє ГК 
«ВІТАГРО» реалізовувати певні ефек-
тивні стратегії, зокрема, ми кожного року 
стабільно добираємо по декілька тисяч 
га землі, бо люди нам довіряють свої паї. 
Чому так відбувається? Тому що в основі 
нашої роботи лежить, в першу чергу, 
врахування людського фактору. Головне 
правило – надати якомога більше ро-
бочих місць. Наприклад, тваринництво 
наразі є сферою, яка знаходиться на грані 
збитковості, але ми все одно займаємось 
реконструкцією приміщень, будівництвом 
нових ферм та запрошуємо людей на 

роботу. І в таких хороших умовах люди 
бажають рости професійно; як наслідок, 
формується міцний розумний колектив. 
І тоді перестаєш думати тільки про при-
буток, починаєш мислити глобальніше, 
враховувати більше факторів. Наприклад, 
останнім часом багато хто відмовляється 
від посіву цукрового буряка, оскільки 
нерентабельно. А ми продовжуємо сіяти, 
бо зібралась команда дуже талановитих 
агрономів, які то досконало вміють, і 
ми отримуємо задоволення від якісного 
врожаю, хоча і прибутку великого від цієї 
культури немає. Досить важливо і те, 
що є цукор для розрахунку за паї, люди 
вдячні.

- Яку найгострішу сучасну пробле-
му в аграрній галузі Ви би зазначили? 
Які є перспективи?

- Дуже прикро від того, що є тенденція 
вимирання села, що його покидає багато 
молоді, їде за кордон. Але ж міста-ме-
гаполіси, які є в Україні, виживають за 
рахунок сіл, за рахунок аграрної галузі, 
яка в них базується. І завдання ГК «ВІ-
ТАГРО» – подати руку молодим людям, 
щоб у нас з’являлись нові механізатори, 
трактористи, доярки, а не тільки еко-
номісти та юристи, щоб молодь мала 
перспективу хорошого життя в селі, 
будувала тут щасливі і матеріально за-
безпечені сім’ї, народжувала здорових 
дітей. А держава тим часом, на жаль, 
маніпулює аграрним сектором, бо розу-
міє, що на 70% бюджет наповнює саме 
він. Чому б не пригнітити аграріїв новою 
системою оподаткування, вони ж багаті! 
Це гірка іронія. Але це одночасно є і сти-
мулом для більш активного впроваджен-
ня новітніх технологій, щоб збільшити 
ефективність та об’єми виробництва, 
а, значить, і прибутки. Українці – дуже 
працьовитий народ, і я вірю в те, що вже 
скоро будуть їхати аграрії з різних країн 
до нас, щоб вчитись правильному госпо-
дарюванню.

- Що Вас надихає в житті для того, 
щоб невпинно йти до своєї мети, не 
втрачати сподівання на краще?

- Це віра в людей, які сьогодні ди-
вляться на мене як на керівника, на 
лідера, і які вірять в правильність моїх 
дій та прощають якісь помилки. Це нові 
відкриття в області агрономічних тех-
нологій, які дозволяють ефективніше, 
продуктивніше займатись сільським гос-
подарством. І це, безперечно, любов до 
аграрної галузі, яка дійсно наповнює моє 
життя сенсом. 

Тетяна Бєлінська

ОСОБИСТІСТЬ



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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«АГРОПРОДСЕРВІС» ДІЛИВСЯ 
ДОСЯГНЕННЯМИ ІЗ ДРУЗЯМИ-АГРАРІЯМИ

Форум аграрних інновацій «Нове зернятко», який зібрав 
майже 1000 аграріїв з усієї України, відбувся 21 червня 2016 
року у с. Настасів Тернопільського району на полях корпорації 
«Агропродсервіс». Його учасниками стали 58 провідних спеціа-
лізованих міжнародних і вітчизняних компаній-партнерів.

Унікальність даного заходу в тому, 
що за своїм змістом він суттєво від-
різнявся від традиційних Днів поля. 
Формат швидше нагадував своєрідну 
майстерню аграрія під відкритим не-
бом. Не було обов’язкової програми. 
Учасники у довільному порядку могли 
ознайомитись із продукцією фірм-ви-
робників та дистриб’юторів добрив, 
засобів захисту рослин, насіння тощо, 
а також оглянути виставку новинок 
сільськогосподарської техніки про-
відних світових брендів. Організатори 
заходу вдало поєднали сучасні техно-
логії, досягнення новітньої аграрної 
науки та прогресивної організації 
виробництва, тому спілкування про-
фесіоналів аграрної справи вийшло 
корисним, насиченим і цікавим.

«Вже багато років наша компанія 
є відкритою і публічною, – зазначив у 
своїй вітальній промові генеральний 
директор ПАП «Агропродсервіс» 
Іван Чайківський. – Ми стараємося 
щиро і відверто ділитися з вами свої-
ми досягненнями. Тому зі свого боку 
зробили все, щоб вам було комфорт-
но, щоб ви почерпнули максимум 
знань».

Про значні здобутки компанії роз-
повів директор ПАП «Агропродсер-
віс» Андрій Баран:

«Сьогодні ми розпочинаємо нову 
сторінку історії «Агропродсервісу», 
змінивши формат проведення нашої 
зустрічі і взявши за основу європей-

ський досвід, в якому домінують про-
стота взаємин і прагматичний підхід 
до справи. Хочу сказати кілька слів 
про компанію. Вона була створена у 
1997 р. Зараз ми обробляємо понад 
40 тисяч гектарів землі, займаємося 
рослинництвом, тваринництвом, 
зберіганням та переробкою сільсько-
господарської продукції. З 2004 року 
компанія є елітгоспом із вирощування 
та виробництва насіння зернових 
культур. Вже понад 5 років у нас пра-
цює насіннєвий завод. Сьогодні ми 
продемонструємо вам майже 40 сор-
тів озимої пшениці, понад 10 сортів 

озимого ячменю, гороху, сої, близько 
60 гібридів та сортів озимого ріпаку, 
понад 60 гібридів кукурудзи та більше 
30 гібридів цукрового буряка. До речі, 
в цьому році в нас буде проведений 
чемпіонат на кращий збір цих двох 
культур».

Після церемонії офіційного від-
криття форуму «Нове зернятко» гості 
мали можливість оглянути демонстра-
ційний центр компанії «Агроскоп», а 
також демо-ділянки посівів пшениці, 
ячменю, сої, ріпаку, кукурудзи, гороху 
та цукрового буряка. Впродовж дня 
курсували автобуси, які відвозили усіх 
бажаючих подивитись на поля та ви-
робничі потужності корпорації «Агро-
продсервіс», лабораторію, насіннєвий 
завод і сад. 
За оцінкою учасників, форум був вза-
ємокорисним і результативним, адже 
керівникам і спеціалістам господарств 
з усієї України, а також Польщі, Чехії 
і Молдови продемонстрували весь 
технологічний ланцюжок від виро-
щування озимих і ярих зернових та 
зернобобових культур – до виробни-
цтва високопродуктивного насіння на 
заводі «Кімбрія».

Леся Заморська
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ПРОДУКТИ ADAMA – НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ 
СІЛЬГОСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

14 червня 2016 р. на базі агрофірми «Камаз-Агро», що в с. Острожець, Млинівського району 
Рівненської області, компанія ADAMA провела науково-практичний семінар та День поля «Високо-
ефективні рішення по захисту технічних, олійних, зернових та зернобобових культур продуктами 
компанії ADAMA».

На захід завітало понад 60 керівників та агрономів сіль-
госппідприємств із Західної України. Пленарна частина 
відбулась у с. Струмівка Луцького району. Її розпочали з 
вітальних промов директор Західного регіону ТОВ «Ада-
ма Україна» Олег Шевчук та керівник АФ «Камаз-Агро» 
Микола Кошіль. Відтак присутні почули доповідь кандидата 
біологічних наук, доцента кафедри мікології та фітоіму-
нології Харківського НАУ Олександра Акулова на тему 
«Фітопаталогічні аспекти зернових та бобових культур».

Про сервіси компанії ADAMA у 2016 році, а також про 
зручність і вигоду бартерних операцій із сільськогоспо-
дарською продукцією розповів менеджер по роботі 
з сільськогосподарською продукцією ТОВ «Адама 
Україна» Анатолій Байдаченко.

На земельних угіддях «Камаз-Агро» сільгоспвироб-
ники оглянули поля, де засіяні кукурудза, соя, цукровий 
буряк, кормові боби, горох, озима пшениця та ріпак. 
Представники компанії ADAMA детально розповіли про 
систему захисту цих культур та препарати, які були засто-
совані на всіх демонстраційних ділянках.

Регіональний менеджер ТОВ «Адама Україна» Ігор 
Білоус зазначив, що рівень технологій по сої в Україні 
поки що досить низький, проте потенціал цієї культури 
дуже великий, адже вона може давати не ті 20 ц/га, які є 
зараз в Україні, а й усі 40 ц/га.

«Соя – це культура, якій ми приділяємо багато часу, 
займаємося її польовими випробуваннями, вивчаємо різні 
технології, які їй найбільше підійдуть, щоб вона могла роз-
виватися в оптимальних умовах, – розповів Iгор Білоус. – 
Головна проблема – це бур’яни та шкідники. Найбільш шко-
дочинний бур’ян – лобода біла. На сої у нас представлена 
ґрунтова схема Містраль™ 0,4 кг/га та Каліф™ 0,16 л/га. 
До речі, Каліф™ дуже допомагає у боротьбі з лободою. 
Містраль™ понад 50 днів може тримати ґрунтовий екран, 
перешкоджаючи розвитку декількох хвиль бур’янів».

Доволі рентабельною сільськогосподарською культу-
рою для АФ «Камаз-Агро» є кормові боби.

«Кожної весни виробничники задають собі одне й те 
ж питання, що сіяти, щоб потім було вигідно продати. У 
нас з’явилися давні нішові культури – кормові боби, вони 
настільки давні, що ми забули, як їх захищати. Минулого 
року ми шукали відповідні ґрунтові схеми і зупинились на 
поєднанні продуктів Містраль™ і Прометрекс™, – розпо-
вів директор Західного регіону ТОВ «Адама Україна» 
Олег Шевчук.

Детальну інформацію з приводу вирощування цієї 
культури усім учасникам Дня Поля надав експерт-вироб-
ничник Ігор Шайнога: «Ще коли ми вчилися в інституті, 
один професор казав, що для заходу України хорошою 
культурою є боби, для півдня і сходу – соя. Якщо взяти 
по затратах, то вони мінімальні, при урожайності 50 ц/га. 
Система захисту проста. Першочергово – гербіцидний 
захист. Основний шкідник – попелиця. Нема потреби да-

вати мінеральні добрива, бо боби і так виростають 
до двох метрів заввишки. Минулого року ціна на 
кормові боби була 5000 грн, при мінімальних за-
тратах. Єдина проблема – ніде нема технології 
захисту цієї культури. Ми спробували препарат 
на основі бентазону. Але боби дуже ніжні, тому 
коли застосували 2 л/га, то вони були довго 
пригнічені. Відтак ми перейшли на Прометрекс™, 
в нормі 2-2,5 л/га. У минулому році ще додали Мі-
страль ™ 200 г/га. Така схема дуже добре спрацювала, 
боби не відчули жодного стресу. Тепер ми переконані, що 
гербіциди компанії ADAMA чудово працюють – боби чисті 
і надійно захищені». 

Для бобів і для гороху шкоду можуть завдати хвороби 
аскохітоз і пареноспороз. Серед фунгіцидів гарно працює 
Кустодія™ у нормі 1 л/га.

Найбільші площі в АФ «Камаз-Агро» відведено під 
цукрові буряки, оскільки це найрентабельніша культура 
для цього господарства. Секрет – у технології вирощу-
вання та комплексній функціональній діагностиці, яку тут 
проводять декілька разів упродовж вегетації.

Детальніше про систему захисту цукрових буряків 
розповів менеджер з технічної підтримки ТОВ «Адама 
Україна» Андрій Тарапата: «В ґрунтовій схемі –  Голтікс™ 
Голд 1,5 л/га. Також ми додавали наш препарат Пауер-
твін™, який рекомендуємо на стадії формування першої 
пари справжніх листків. Єдина особливість цього препа-
рату – він діє довго і результат буде лише через 7-10 днів, 
до того ж чудово працює при низьких температурах. Також 
двічі ми вносили Бельведер™ Форте та нашу мінеральну 
олію Еко Ойл спрей™, що знищує восковий наліт і покра-
щує проникання діючих речовин наших препаратів. Якщо є 
проблема з перерослою лободою, то без такої олії ніяк не 
обійтись. За кордоном при кожному обприскуванні дода-
ють 200-300 г олії. Результат – чисті посіви і гарний буряк».

Представники ТОВ «Адама Україна» ознайомили усіх 
присутніх із системою захисту пшениці. Вона включає три 
складових, при чому дві з них дуже ефективні в холодних 
умовах, зокрема це фенпропідин в препараті Ліндер™, що 
працює при температурі 5-6 градусів і має лікувальну дію 
проти борошнистої роси, у той час як в препараті Бампер 
Супер™ є прохлораз, що проводить активну дезінфікуючу 
дію, спрямовану проти хвороб. Як стверджують фахівці, ці 
два продукти гарно спрацювали на випередження захворю-
вань і дали можливість пшениці заходити в фазу прапорце-
вого листка у здоровому стані. Захищати пшеницю від ос-
новного спектру захворювань покликаний фунгіцид Кусто-
дія™, що містить триазольну та стробілурінову складові.

Учасники Дня поля дізнались також про систему захи-
сту кукурудзи, сої та ріпаку. Збагачені новими знаннями, 
вони повернулись у свої господарства, щоб дбати про 
майбутні врожаї, котрі надійно захищають продукти ком-
панії ADAMA.

Леся Заморська
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Незабаром розпочнуться жнива – гаряча пора для сільгоспвиробників, проте кожен з 
них думає не лише про те, як зібрати цьогорічний урожай, а й завбачливо дбає про якіс-
не насіння, що забезпечить стабільний прибуток у майбутньому. Провідна європейська 
компанія Limagrain готова запропонувати українським аграріям свою продукцію – насін-
ня кращих високоурожайних сортів  озимої пшениці та гібридів ріпаку озимого, які га-
рантовано забезпечать хороші врожаї.

2 червня 2016 р. в с. Оринин Кам'янець-Подільського 
району Хмельницької області в демо-центрі компанії 
BASF, що на базі ТОВ «Гарант», яким керує знаний у краї 
аграрій Олег Володимирович Комарніцький, відбувся 
День поля. Партнером даного заходу було ТОВ «Ліма-
грейн Україна», продукцію якого представляв менеджер 
Західного регіону Микола Ярославович Солян. Також він 
презентував високоурожайні сорти озимої пшениці та 
гібриди ріпаку озимого генетики Лімагрейн на Дні поля та 
саду, що відбулвся 3 червня 2016 р. на базі ТОВ «Буча-
чагрохлібпром» та ФГ «Гадз», директором яких є Герой 
України Петро Іванович Гадз.

На демо-ділянках, де росте озима пшениця та ріпак 
озимий селекції «Лімагрейн», усі бажаючі мали змогу 
самостійно оглянути посіви та отримати детальнішу ін-
формацію про сорти, які найбільш зацікавили.

Озима пшениця ІЛІАС (ILIAS), що внесена до Реєстру 
сортів рослин у 2009 році, є середньопізнім сортом з ви-
соким ступенем кущення. В ній унікально поєднані харак-
теристики хорошої якості випічки, дуже гарна морозостій-
кість, відмінна стійкість до хвороб, висока толерантність 
до вилягання. Сорт рекомендований для вирощування за 
інтенсивною технологією на високих агрофонах. Забез-
печує стабільно високий урожай і високу якість зерна. У 
виробничих умовах демонструє високу морозостійкість і 
посухостійкість. 

Середньоранній сорт озимої пшениці ЕТЕЛА 
(ETELA), внесений до Реєстру сортів рослин у 2012 році, 
– oдин із найбільш врожайних у державних випробуван-
нях 2010-2012 рр. Гібрид можна сіяти після зернових. 

Він має крупні зерна, велику масу 1000 насінин, дуже 
високу продуктивність колоса, гарну стійкість до хвороб. 
Сорт рекомендований для вирощування за інтенсивною 
технологією. Завдяки значному вмісту крохмалю в зерні і 
високій урожайності можливе використання у виробництві 
біоетанолу.

Середньоранній сорт озимої пшениці КОЛОНІА 
(COLONIA), що внесений до Реєстру сортів у 2013 році, 
належить до хлібопекарського типу, має високу якість, 
чудову зимостійкість, велику кількість зерен у колосі з 
середньою масою 1000 насінин, міцне стебло з високою 
стійкістю до вилягання, високу натуру зерна та об’єм 
хліба. У Німеччині в 2013 році було отримано урожайність 
132 ц/га. Даний сорт має наступні агрономічні характери-
стики: висота рослин середня – гарна стійкість до виля-
гання, висока стійкість до комплексу хвороб (церкоспори-
льозна коренева гниль, борошниста роса, бура та жовта, 
стеблова іржа, септоріоз, фузаріоз колоса). В 2015 році у 
виробництві в Житомирській області ця пшениця показа-
ла найвищий результат 130ц/га.

Новий середньоранній сорт озимої пшениці ДАГ-
МАР (DAGMAR) хлібопекарського типу, внесений до 
Реєстру сортів у 2013 році. Він має високу якість, чудову 
зимостійкість, крупні зерна з великою масою 1000 насінин 
(в середньому 49 г), міцне стебло з високою стійкістю до 
вилягання, високу натура зерна (в середньому 806 г/л) та 
об’єм хліба. Гібрид має потужне кущіння рослин, стійкий 
до фузаріозу колоса. Це дуже пластичний сорт зі ста-
більно високою врожайністю. Крім чотирьох підживлень 
азотом рекомендовано підживлення сіркою, що значно 

СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ГІБРИДИ 
РІПАКУ ОЗИМОГО КОМПАНІЇ LIMAGRAIN 
– ГАРАНТІЯ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ
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підвищить урожайність та якість зерна. Використання 
регуляторів росту є доцільним лише при інтенсивній тех-
нології вирощування. Фунгіцидний захист – відповідно до 
фітосанітарної ситуації.

Однією з найбільш рентабельних культур у сільському 
господарстві є ріпак. Останнім часом в Україні значно 
зросла популярність гібридів ріпаку «Лімагрейн». Для за-
доволення потреб ринку селекціонери цієї компанії ство-
рили низку гібридів, які задовольняють найвибагливішого 
сільгоспвиробника. Основні напрямки селекції ріпаку LG 
– це стійкість до осипання, зимостійкість, весняна реге-
нерація, стійкість до основних хвороб та полягання, адже 
саме ці ознаки сприяють отриманню максимального вро-
жаю. Підбір сортів і гібридів для різних ґрунтово-кліматич-
них зон здійснюється шляхом екологічного випробування.

В Україні зареєстровані середньоранні гібриди ріпаку 
компанії «Лімагрейн» – АЛЬБАТРОС, ДОБРАВА і АРСЕ-
НАЛ, котрі є ексклюзивними гібридами компанії Агроскоп, 
АРТОГА і АРІЗОНА, що є ексклюзивними гібридами 
компанії Бізон-Тех 2006. Усі вони стійкі до видовження 
кореневої шийки восени, розвивають значну біомасу до 
настання холодів, мають гарну стійкість до розтріскування 
стручків – більше «вікно» часу для збирання врожаю. Дані 
гібриди толерантні до білої гнилі, фомозу та плісняви, 
стійкі до вилягання, морозо- та посухостійкі. Рекомен-
дована норма висіву: 500 тис./га. Вміст олії – 47-50%, 
глюкозинолатів – менше 16 ммоль/г, ерукової кислоти – 0. 
Потенціал врожайності – 69,9 ц/га (Альбатрос), 69,4 ц/га 
(Артога), 69,5 ц/га (Добрава).

До речі, гібриди АРТОГА (ARTOGA) і ДОБРАВА 
(DOBRAVA) – пластичні до умов вирощування, мають 
дуже високу й стабільну врожайність, а також високу 
енергію початкового росту. 

Понад 250 аграріїв із західних та центральних областей 
України мали змогу оглянути демо-посіви різних сортів і 
гібридів зернових, олійних та бобових культур генетики 
«Лімагрейн», а також дізнатись про технології вирощуван-
ня, засоби захисту та добрива, що допомагають забезпе-
чувати високі врожаї, на Дні поля, що відбувся 9 червня 
2016 р. на демо-центрі ТОВ «Лімагрейн Україна», що діє 
на базі ФГ «Одарочка» у с. Комарів Вінницького району 
Вінницької області.

«На сьогоднішньому Дні поля представлена вся лінійка 
продукції нашої компанії, – зазначила генеральний дирек-
тор ТОВ «Лімагрейн Україна» Тетяна Генрі-Якубовська. 
– На базі нашого демо-центру ми презентуємо в першу чер-
гу зернову групу – озиму пшеницю та ячмінь, ярий ячмінь, а 
також ріпак, горох, кукурудзу і соняшник. Попри те, що тут 
дуже бідні ґрунти і випало мало опадів, все ж ми отримуємо 
стабільний урожай. Навіть у таких екстремальних умовах 
наша пшениця КОЛОНІА дає більше 100ц/га».

Усі, хто завітав на Дні поля, де представлені демо-посі-
ви озимих сортів пшениці та ріпаку компанії «Лімагрейн», 
змогли переконатись у тому, що якісне насіння – це не 
лише гарантія доброго розвитку рослин, а й запорука 
високого врожаю.

Леся Заморська

Коментарі:
Королюк Валентин Васильович, виконавчий дирек-

тор ТОВ АФ «Подільська зернова компанія», Хмель-
ницька обл., Волочиський р-н, с. Лозова:

«Компанію LG ми любимо, поважаємо і цінуємо. На по-
лях нашого господарства, земельний банк якого становить 
3000 га землі, сіємо кукурудзу генетики «Лімагрейн». Дуже 
задоволені якістю насіння та врожайністю. У найближчому 
майбутньому хочемо посіяти їхню пшеницю «Колоніа», 
адже вона одна з найбільш врожайних».

Коціра Степан Євгенович, директор АФ «Нічлава», 
Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Коцюбинці:

«З компанією «Лімагрейн» співпрацюємо вже давно. 
Якщо взяти із зернових культур, то вже кілька років сіємо 
їхній ячмінь сорту «Гладіс». Також у цьому році ми посіяли 
їхню пшеницю «Колоніа». Їхня кукурудза «ЛГ 3258» дала 
гарні врожаї. Ще хочу відзначити, що працівники цієї ком-
панії завжди привітні, при потребі щоразу приїжджають, 
консультують».

Скоба Іван Степанович, виконавчий директор ТОВ 
«Інтеррезерв-2007», Київська обл., Обухівський район, 
с. Красна Слобідка:

«У своєму господарстві цього року ми посіяли 1900 га 
насінням компанії «Лімагрейн». З них 1500 га кукурудзи і 
400 га соняшнику. Кукурудза «ЛГ 3350» 1100 га і «Адевей» 
400 га, а також соняшник «ЛГ 5377». Спеціально приїхали, 
щоб конкретніше дізнатись про їхню озиму пшеницю «Ко-
лоніа». Плануємо на урожай 2017 р. закупити до 10 тонн 
еліти цього сорту».

Кухарчук Олександр Степанович, головний агроном 
ТОВ АФ «Україна», Хмельницька обл., Дунаєвецький 
р-н, с. Маків:

«Цього року ми посіяли 300 га соняшнику «Тунка» се-
лекції Лімагрейн. Сходи чудові, якістю насіння задоволені. 
Загалом обробляємо 6300 га землі. Сіємо кукурудзу, со-
няшник, пшеницю сою».
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ДЕНЬ ПОЛЯ ГК «ВІТАГРО»:   
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ДОСЛІДІВ

10 червня 2016 року Група компаній «ВІТАГРО» прове-
ла День поля в с. Лісоводи Городоцького району Хмель-
ницької області, куди за новим досвідом прибули аграрії 
Західного та Центрального регіонів. Фахівці підприєм-
ства поділились з гостями заходу своїми досягненнями 
в області насінництва – в тісній співпраці з передовими 
виробниками-оригінаторами, продемонструвавши 
роботу свого сучасного насіннєвого заводу. Також були 
висвітлені інноваційні системи захисту рослин, адже, як 
відомо, АХК «ВІТАГРО» є ексклюзивним дистриб'ютором 
канадської компанії «Bayton Company». 

Петро Петрович Лабазюк, генеральний директор, голова 
Ради директорів ГК «ВІТАГРО»: «Перший День поля у нас на 
підприємстві розпочався з того, що ми засіяли ділянку пшениці 
та ріпаку для дослідів і запросили сусідів-аграріїв, з якими про-
сто поділились нашим досвідом. Масштаби цього дійства кож-
ного року збільшувались. Спочатку площа ділянок складала 5-7 
га, на сьогодні – вже 200 га, спектр культур значно розширився. 
Вже приїжджають до нас не тільки найближчі сусіди, а й фер-
мери з Житомирщини, Волині, Чернівеччини та інших регіонів. 
Все більше людей дізнаються про нас як про виробників якісного 
насіння, стають нашими партнерами». 

Роман Ігорович Рибак, ко-
мерційний директор, член 
Ради директорів ГК «ВІТАГРО»: 
«Мета сьогоднішнього семі-
нару – поділитися з колегами, 
сусідами, партнерами тими 
висновками, які ми змогли зроби-
ти, проводячи науково-дослідну 
роботу в себе на підприємстві. 
Досліди і наука – це дуже дорогий 
і кропіткий труд, який виправ-
довується не відразу, а з часом. 
Далеко не кожен аграрій готовий 
на це витратити ресурси. У 
нас же для цього є і штат спе-
ціалістів, і окремі площі землі, і лабораторія, в якій випробо-
вуються різноманітні технології. Тим, що з цих випробувань 
дає позитивний результат, ми на наших Днях поля і ділимося. 
Зокрема, сьогодні представляємо нові сорти озимого ріпаку 
чеського виробника OSEVA. Сьогодні серед аграріїв більш по-
пулярні гібриди цієї культури, але ми були шоковані хорошим 
результатом, який побачили на демонстраційних ділянках 
саме з цими сортами ріпаку. Зараз реєструємо їх в Україні. 
Також сьогодні демонструємо гібрид озимої пшениці компанії 
SAATEN UNION, який був зареєстрований в Україні в 2016 році. 
Це гібрид, який буде давати стабільну врожайність за будь-
яких обставин. Він є посухостійким, не вибагливим до ґрунтів. 
Підкреслю, що в насінництві ми співпрацюємо тільки з компа-
ніями-оригінаторами сортів, виключаючи посередників: KWS, 
Limagrain, Prograin Semences, Saaten Union тощо. Новинками є 
й наші певні власні технології в захисті рослин, у вирощуванні, 
і цінно те, що ми представляємо низку варіантів, які прита-
манні для різних ґрунтів та кліматичних умов. Оскільки землі 
«ВІТАГРО» тягнуться від Рівненщини до Чернівеччини через всю 

Хмельницьку область, у нас є можливість проводити досліди 
на різних ділянках. З найближчих завдань групи компаній – бу-
дування нових складів на насіннєвому заводі, бо збільшується 
кількість замовлень на насіння від агровиробників; сертифіка-
ція заводської лабораторії; вирощування так званих нішевих 
культур, наприклад, гірчиці та льону; продовження  наукових 
дослідів в насінництві. З грандіозних планів – будівництво 
власного заводу з виробництва мікродобрив».

День поля традиційно розподілявся на дві частини: тео-
ретичну і практичну. Після того, як відвідувачі прийняли до 
роздумів нову цікаву інформацію від доповідачів, у них була 
можливість наочно спостерігати результати технологій «ВІТА-
ГРО» на демонстраційних посівах компанії та на насіннєвому 
заводі Cimbria. До речі, він має 4 насіннєво-очисних машини, 
що забезпечують якісне очищення насіння різних культур, 
як то озимих і ярих пшениці та ячменю, гороху, сої, ріпаку, не 
травмуючи їх. 

У підсумку, відвідувачі залишились задоволеними Днем поля, 
вважаючи його насиченим і корисним для вдосконалення свого 
сільськогосподарського повсякдення. 

Руслан Євгенович Косіло, агроном ТзОВ «Барком»: «Ос-
новна діяльність нашого господарства – це тваринництво. 
Щодо рослинництва, вирощуємо в основному культури на 
корм для свиней, але й паралельно з тим вирощуємо ріпак, 
сою. В цьому році разом з «ВІТАГРО» висіяли 231 га білої гірчиці 
сорту «Андромеда». Разом з їх спеціалістами слідкуємо за 
посівами, на даний час гірчиця виглядає непогано, гадаємо, 
що показники врожайності будуть хороші. Будемо співпрацю-
вати з цією компанією і надалі. Сьогодні я особисто День поля 
«ВІТАГРО» відвідую перший раз. Масштаби заходу вразили, 
почув для себе корисну інформацію, радий був зустрітись з 
колегами».

Сергій Михайлович Адаменко, заступник директора 
департаменту добрив з вмістом мікроелементів ТОВ «Укра-
віт-Агро»: «ГК «ВІТАГРО» є нашим стратегічним партнером в 
Західному регіоні. Вже протягом кількох років у нас триває тіс-
на, взаємовигідна, цікава співпраця. Тут є досвідчені спеціалісти, 
які знають, як грамотно використовувати і наші засоби захи-
сту рослин, і наші мікродобрива. Бажаю їм подальшого сталого 
розвитку!».

Тетяна Бєлінська
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21 червня редакція журналу «АгроЕліта» вже втретє побувала в Теофіполі, що на 
Хмельниччині, в товаристві «Україна-2001». Спецпроект спільно з компанією «Сесван-
дерхаве-Україна» успішно продовжується, оскільки продовжується й розвиток цукро-
вого буряку провідного бельгійського виробника насіння на полях підприємства (це, 
нагадуємо, гібриди Федеріка та Предатор). Ми знаходимось в серці живого процесу сіль-
ськогосподарського виробництва, висвітлюючи всі його аспекти: як новітні технології, 
що ефективно застосовуються, так і певні недоробки, які ще належить виправити.  Ми 
не знаємо, яким буде результат, але впевнені в тому, що директор ТОВ «Україна-2001» 
Олександр Петрович Камінський разом з агрономами та спеціалістами «Сесвандерха-
ве-Україна» прикладають максимум зусиль для того, щоб він був бездоганний.

- Олександре Петровичу, попередній раз я була у 
вас 19 травня. Як Ви розумієте, мене цікавлять захо-
ди, які були проведені на гібридах цукрового буряку 
Sesvanderhave з того часу –  до сьогодні. 

- Дуже активних дій після вашого останнього відвіду-
вання ми не проводили. Продовжили боротьбу з бур’янами 
– зробили крайові обробки проти злакових гербіцидом 
Пантера в кількості 1 л/га. Також вибірково була проведена 
обробка проти осоту у фазі 2-4 справжніх листки – Лон-
трелом 300. Після змикання міжрядь робили підживлення 
бором та марганцем – по 1 л/га. Фактично це все. На 
даний час ми активно спостерігаємо за посівами, оскіль-

ки на підході – хвороби. В минулому році перші прояви 
рамуляріозу ми побачили 18 червня, хоча раніше «передо-
вою» хворобою у нас на господарстві був церкоспороз. На 
сьогоднішній день поки що їх не бачимо, але ж пройшли 
дощі, тримається висока температура, а це – сприятливі 
умови для розвитку хвороб. Рамуляріоз зазвичай проявля-
ється плямами, можуть бути вогнища посеред поля, і зараз 
активно моніторимо ситуацію, хоча це і не просто – 7000 
тис. га буряку – не мала площа. Тривожним знаком можна 
вважати й появу хвороб на столових буряках, які ми ви-
рощуємо в невеликій кількості. Якщо побачимо ураження 
на них – слід чекати його і на цукрових буряках. Агрономи 
вже наполягають на профілактичному внесенні фунгіциду, і 
я схиляюсь до того, що при встановленні стабільної погоди 
ми почнемо цю роботу проводити, препаратом Дерозал. 
Це доцільно ще й тому, що можливо ураження кореневими 
гнилями, і треба його попередити. 

- А ефект від внесення гербіцидів позитивний?
- Бур’янів майже не має, але навіть ті, що є, ніякої шко-

дочинності цукровому буряку не зроблять, бо листя в ньо-
го вже велике, і конкуренції вони не витримають. Є, звіс-
но, бур’яни, які нам важко побороти – це хвощ польовий і 
берізка польова. Але я в своїх нещодавніх відрядженнях 
в Німеччину побачив певні цікаві гербіцидні схеми бо-
ротьби з цими рослинами, які в наступному році планую 
впроваджувати у нас на підприємстві. Німецькі фермери 
здебільшого використовують ті ж самі діючі речовини, 
що й ми, але в інших співвідношеннях і концентраціях. 
Проти берізки польової, зокрема, будемо після збирання 
попередника вносити гліфосат та дікамбу, схема – в стадії 
розробки. Грамотні господарі повинні знати, що підвище-

ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ІНТЕНСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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ними нормами якогось гербіциду у підсумку не доб’єшся 
хорошого результату, оскільки рослини отримують стрес, 
що суттєво впливає на врожайність. Можна таким чином 
її навіть в два рази зменшити. Коли буряк певні дози 
ніби витримує, і ми рахуємо їх правильними, все одно не 
знаємо напевно, чи дійсно це був оптимальний варіант, 
оскільки не лишаємо контрольних ділянок для внесен-
ня менших доз. Але все пізнається в процесі власного 
навчання, тому я дуже ціню можливість побачити закор-
донний досвід господарювання. В плані захисту рослин в 
Німеччині притримуються дуже щадних доз.

- Розкажіть детальніше, що цікавого взяли для себе з 
Ваших нещодавніх мандрівок.

- Ми плануємо робити серйозний аналіз ґрунту, ради-
тись з закордонними спеціалістами, скоріш за все, буде-
мо зменшувати кількість внесення азотних добрив також. 
Німці кажуть, що на 1 м2 буряку достатньо 2,5 м2 листової 
поверхні, тому потрібно бути обережним з внесенням 
азоту (вони вносять норми, які здаються нам не зовсім 
реальними – 70-90 діючої речовини). Вони рахують, що 
потреба азоту для цукрового буряку – це 130 кг діючої 
речовини, і відштовхуючись від аналізу ґрунту навесні, 
роблять відповідне внесення. В Німеччині взагалі законо-
давством передбачене певне обмеження у внесенні цих 
добрив, адже вони дуже ретельно на рівні держави став-
ляться до стану ґрунтів. А врожайність буряків в них при 
цьому всьому від 700 до 900 ц. 

Взагалі в них дуже продуктивно організовано ведення 
господарства. Економлячи на хімії та азотних добривах, 
вони більше ресурсів вкладають в збереження вологи та 
забезпечення бізнесу новітніми it-технологіями. А знань 
ніколи багато не буває, їх на плечах з собою не носити, 
тому ми з великою цікавістю відвідуємо підприємства 
закордонних колег. Стабільне отримання 70-90 тонн з 
цукрового буряку – це не жарти, тому треба поглинати 
та аналізувати всі технології, що ми бачимо. Цього разу 
відвідали декілька потужних кооперативів задля вивчення 
їхнього досвіду вирощування цукрового буряку, спілку-
вались з керівниками, агрономами. Поки що їх система 
удобрення нам не зрозуміла, ми її вивчаємо. 

- Як наразі оцінюєте стан вегетації гібридів буряку Фе-
деріка та Предатор?

- Все триває належним чином. Наразі рослини інтен-
сивно нарощують потужну листову поверхню. Колір став 
більш зелено-насиченим – почала працювати азотна гру-
па добрив, добре посприяли дощі.

- Які дані за кількістю опадів зафіксувала метеостан-
ція, якою Ви користуєтесь?

- В цілому опади не дуже нас радували. Від 19 травня 
до сьогодні у нас випало 53,2 мм. Але добре, що хоч це є.

- А з шкідниками як ситуація? Не турбують?
- Ще на початку травня посіви частково були пошкоджені 

дротяником, але зараз він вже не є небезпечним для нас.
- Олександре Петровичу, наскільки різняться взагалі 

всі гібриди цукрового буряку в ТОВ «Україна-2001»?
- Всі гібриди, які у нас висіяні, дуже різні за формою 

кореня та листка, кольором, розміром листової поверхні, 
процесами розвитку. Є більш заглиблені в ґрунт, є ті, що 
знаходяться більш на поверхні. Значну роль в розвитку 
гібрида має вміст гумусу та термін посіву, адже ми висі-
ваємо буряки протягом двох тижнів і, відповідно, умови 
різні. Постійно переконуюсь в тому, що дуже важливу роль 
грає тип обробітку ґрунту. Наприклад, у нас під буряком 
ґрунт грудкуватий, а в сусіда – рівний, схожий зверху на 

пил. Навесні була пилова буря, після якої наш буряк був 
пошкоджений зовсім трошки, а в сусіда – досить суттєво. 
Я рахую, що в цьому головна причина – структура ґрунту. 
Треба вчитись на чужих помилках. Якщо в цьому контексті 
говорити про гібриди Sesvanderhave, то, зокрема, Пре-
датор вже має дуже потужну листову поверхню, і корінь 
теж досить рівний та міцний. З самого початку цей буряк 
був трохи нерівномірний в розвитку, а тепер підрівнявся і 
виглядає дуже гарно у порівнянні з іншими, це ви зможете 
побачити. 

- Чи маєте на підприємстві демо-ділянки з цукровим 
буряком?

- Так. І, знов таки, дуже багато серед них гібридів 
Sesvanderhave. Зокрема, Анаконда, CH741 (Гладіатор), 
Панда, Пітбуль, Федеріка, Предатор тощо. Останній, до 
речі, посіяний через кожні 12 рядків – таким чином, ми 
будемо дивитися, як виглядають гібриди інших виробни-
ків на фоні Предатора. Цікаво потім проаналізувати.

- Після таких насичених мандрувань закордон, які на-
разі плани за роботою з цукровим буряком на наступний 
сезон у Вас вже сформувались?

- Окрім експериментів зі схемами внесення хімічних 
препаратів та добрив, про які я вже казав, у нас також 
в планах використовувати спеціально підготовлене 
насіння. В Німеччині, Данії вже висівають тільки таке. 
Це новітня технологія, яку компанія Sesvanderhave має 
теж – ”StartUp”, що передбачає спеціальне замочуван-
ня та пророщування насінин, і дозволяє отримати 99% 
дружніх сходів. Паросток в такому стані вже готовий до 
старту, тільки треба йому трошки вологи. Також будемо 
приділяти велику увагу посівній техніці, адже вона в нас 
не нова, ми її постійно ремонтуємо, але тепер треба 
зробити капітальний ремонт, можливо, оновити. Планую 
організувати заходи за навчанням наших спеціалістів на 
основі того досвіду, який мені останнім часом вдалося 
зібрати, враховуючи сучасні агрономічні вимоги. Адже 
коли ми ставимо планку – зібрати врожай з цукрового 
буряка 70 т і вище – в такому разі вже не може бути 
дрібниць, треба враховувати все.

Тетяна Бєлінська

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

www.sesvanderhave.com

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

+ 38 (04438) 2-01-55, факс: + 38 (04438) 2-01-55
ukraine2001.teof@meta.ua
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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 плодороз-
садника? Високоякісні ґрунти і оптимальне екологіч-
не середовище, сировина елітної якості, багато знань 
та досвіду, відповідний рівень механізації, відкри-
тість до інновацій, досліджень, експериментів та час, 
приділений тестуванню новинок.

На ринку серед плодорозсадників досить мало та-
ких, яким усі ці ознаки притаманні одночасно. У групі 
плодорозсадників 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’є-
ми виробництва – це ще далеко не все, а навпаки, 
замало для успішної та довгострокової діяльності!  
Для сталого розвитку насправді потрібно набагато 
більше. Щоби залишатись успішним плодорозсадни-
ком, 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 попере-
ду. Більшість фахівців, які працюють у плодорозсад-
нику, мають значний досвід у сфері технологічних 
досліджень світу фруктів. Їх знання та досвід добре 

відображені як на якості садивного матеріалу, так і на 
діяльності розсадника загалом.  Ми не зупиняємось 
на тому, що якість продукції, яку виробляє компанія, 
вже добре відома, а саджанці  успішно зарекоменду-
вали себе у садах фермерів як України, так і числен-
них європейських країн. Працівники  роблять все 
для того, щоб налагодити якомога тісніший контакт 
між фермером та розсадником. Ці відносини почи-
наються задовго до покупки саджанців – навчання, 
семінари, конференції, презентації, а після покупки 
садивного матеріалу спілкування продовжується 
у формі надання консультацій аж до вступу саду у 

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

САДІВНИЦТВО
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плодоношення, спільного маркетингу з подальшим 
виведенням готової продукції на ринок та  фахової 
підтримки.

Що ж стосується сортової інновації, менеджмент 
групи компаній сформував дійсно унікальну ситуа-
цію. Виключні ліцензійні права на розмноження та 
продаж було придбано не на ті сорти, які активно 
рекламуються на світових виставках... Було зроблено 
ще один крок уперед – укладено угоди з рядом пе-
редових 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 вивчення 
сортів-кандидатів паралельно у різних  екологічних 

середовищах.  Як правило, реєстрація нового сорту, 
виведеного селекціонерами, триває 4-5 років. Про-
тягом 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 вирі-
шити, чи вартий сорт уваги, чи перспективний він і 
чи буде той чи інший сорт-новинка взагалі доданий 
до програми розмноження та виробництва, а, отже, 
компанія не купує неперспективні, неякісні сорти. 
Для подальшого розмноження у промислових масш-
табах обираються тільки найдостойніші, найновіші 
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 
команда фахівців плодорозсадника досліджує врожай-
ність сортів, стійкість до хвороб, особливості цвітіння 
та плодоношення,  характеристики зростання, реакцію 
на обрізку і багато інших параметрів.  Таким чином, роз-
садник з-поміж більш ніж 80 сортів-кандидатів обрав 
стійкі до хвороб, десертні сорти Луна®, Оріон®, Сіріус®, 
Розела®, Ред Топаз®, які було додано до програми «Нату-
ральне Яблуко®», придбавши 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,  
звичайно 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. Плодорозсадник виробляє ши-
року палітру сортів яблук на будь-який смак. Окрім 
садивного матеріалу яблук, група плодорозсадників 
пропонує своїм партнерам ще й добре відомі висо-
коврожайні сорти вишні угорської селекції та чис-
ленні сортові новинки слив (Topend Plus, Toptaste, 
Jofela). Асортимент доповнюють ще й саджанці 
різних сортів груш, вишні, абрикосу та персику у 
меншій кількості. 

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

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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Компанія «ВФК» ніколи не нехтує участю у великих проектах, що при-
тягують передових сільськогосподарських виробників та, відповідно, 
аграріїв, які цікавляться різноманіттям якісної продукції. Тож, ця ком-
панія продемонструвала свою величезну експозицію з 8 по 11 червня 
на виставці «АГРО-2016», яка завжди славилась великим арсеналом 
представленої техніки. «ВФК» практикує постійне поширення асорти-
менту висококласних сучасних машин, оскільки аналізує стрімку дина-
міку запитів агровиробників. Тому цей дистриб’ютор, окрім новинок 
від давніх партнерів-компаній, таких як Unia Group та Agrisem, також 
вперше представив на виставці всесвітньо відомі італійські бренди тех-
ніки Dominoni та Merlo. Про всі новинки – читайте далі.

Сергій Стречен, бренд-менеджер 
«ВФК»: «Цього року ми вперше пред-
ставляємо на виставці жатки італій-
ського бренду Dominoni, який є одним з 
лідерів на ринку соняшникових і кукуру-
дзяних жаток. Займаємося ними другий 
рік, вже є продажі в Україні і гарні відгу-
ки про них, попит дедалі росте. Якщо 
коротко описати, концепція Dominoni 
така: має бути дуже якісна жатка, яка 
вимагає мінімум технічного обслугову-
вання, яка постійно працює, а не стоїть 
на обслуговуванні. Dominoni мають три 
роки гарантії, і протягом цього часу не 
потребують додаткових капіталовкла-
день. Ці жатки надзвичайно надійні, ма-
ють просту конструкцію, яка не вимагає 
частого втручання та постійних регу-
лювань під час роботи. Це надзвичайна 
перевага в порівнянні з конкурентами. В 
жатку інтегровані елементи, що само-
регулюються. Агрегати високопродук-
тивні, надзвичайно економічні в плані 
витрати палива. Це високопродуктив-
на техніка, яка працює швидко, якісно, 
без затримок і зайвих втрат. 

Соняшникові жатки DOMINONI FREE 
SUN можуть бути агрегатовані під будь-
який тип комбайна завдяки спеціально-
му з’єднанню. Зубчастий вал (опція), роз-
ташований під лезами, прискорює па-
діння соняшнику і запобігає викоріненню 
стебла, тим самим значно збільшуючи 
виробничі можливості. Кукурудзяні жат-
ки DOMINONI бувають двох типів: ROCK 
i KAIMAN, відповідно з дільниками ряду 
зі сталі та з поліетилену. Основними 

особливостями цих агрегатів є великий 
діаметр різання в подрібнювачі стебла, 
що гарантує велику швидкість різання. 
Робочі вальці з 5-ма посиленими ребрами 
зі зносостійкої сталі, що мають трива-
лий термін експлуатації, обертаються 
в протилежних напрямках і дозволяють 
безперервно захоплювати стебла. Для 
збирання кукурудзи така конструкція є 
найефективнішою і сприяє оптималь-
ному збору врожаю навіть у тяжких умо-
вах».

– Чула, що сьогодні Ви представляєте 
бренд, яким тільки почали займатись, 
Merlo. Розкажіть про нього.

– Так. Компанія «ВФК» продає машини 
Merlo перший рік. Ми проаналізували ри-
нок цієї техніки і зрозуміли, що їх наван-
тажувачі є найкращими. Цей виробник 
позиціонує себе як номер №1 в технології 
телескопічних навантажувачів, вони 
вважають себе родоначальником цього 
напрямку техніки, суто ним і займають-
ся. Мають дуже широкий асортимент 
навантажувачів, призначених для різних 
галузей, але основна – сільськогосподар-
ська. В навантажувачах Merlo надзви-
чайно високі технічні параметри. Якщо 
говорити про максимальну вагу, яку він 
здатний підняти на максимальну висо-
ту, то аналогів на ринку за потужністю 
поки що не існує. Зроблена ця машина з 
більш товстого, у порівнянні з конкурен-
тами, металу, що робить її надійнішою. 
Ці телескопічні навантажувачі оснащені 
гідростатичною трансмісією Eco Power 
Drive для досягнення більшої точності 

та безпеки з «активним» гальмуванням. 
Коробка передач CVTronic народжується 
в силу традиції Merlo в області гідро-
статики та дозволяє досягати плавних 
прискорень без переривання моменту 
від 0 до 40 км/год. Навантажувачі мають 
найширшу, в порівнянні з конкурента-
ми, кабіну, яка запатентована брендом. 
Вона герметична, вона комфортна – як 
в акустичному, так і в температурно-
му аспектах. Оскільки безпека для Merlo 
стоїть на першому плані, то вони роз-
робили систему M CDС. Завдяки їй опе-
ратор може в будь-який момент переві-
ряти динамічне балансування машини, 
здійснювати регулювання, в залежності 
від спеціальних діаграм навантажень. 
При виконанні маневрів, які зумовлюють 
ризик стабільності навантажувача, 
M CDС спрацьовує, забезпечуючи бло-
кування стріли та запобігаючи додат-
ковим рухам. Стріли ж Merlo дуже легкі 
та міцні, механізм висування ретельно 
захищений всередині стріли. Вона може 
переміщатися в бокову сторону опера-
тором, дозволяючи йому позиціонувати 
вантаж за максимальною точністю, 
комфортом та економією часу. Амплі-
туда переміщення 530 мм. 

На виставці нашій редакції вдалося 
зробити ексклюзивне інтерв’ю з ре-
гіональним менеджером з експор-
ту MERLO S.P.A. Гвідо Певері (Guido 
Peveri), який приїхав спеціально на ви-
ставку в Україну з Італії. Слово йому:

«Наша компанія була заснована 50 
років тому, і почала виробляти різно-
манітні телескопічні машини, постій-
но продовжуючи розвиватись. Містер 
Мерло мав свої оригінальні ідеї щодо 
телескопічних навантажувачів, тож, ми 
почали з нових машин та нового бізнесу, 
створивши компанію, для якої головним 
кредо є якість техніки – саме на ній було 
сконцентровано увагу в першу чергу. 
Підкреслю, що Merlo – це сімейний бізнес, 
не корпорація, і створення її репутації 
почалося з впровадження сімейних ідей 
Merlo в бізнес. А вони базувались саме 
на високій якості та створенні хорошої 

«ВФК» ПРЕДСТАВИЛА НОВІТНІ 
МОДЕЛІ ТЕХНІКИ НА «АГРО-2016»
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дилерської сіті. На сьогодні техніка Merlo 
виробляється на півночі Італії, в місті 
Кунео. У світі існують представництва 
бренду Merlo: в Німеччині, Франції, Іспанії, 
Польщі, Австралії, Україні тощо. Зазна-
чу, що ми дуже ретельно слідкуємо за 
економічною ситуацією в Україні, спо-
діваємось, що вона незабаром стабілі-
зується. Я вважаю, що розвиваючи тут 
наш бізнес, ми знаходимося на правиль-
ному шляху.

Щодо технічних характеристик са-
мих машин. Перш за все, ми думаємо про 
людей, які працюють в них кожен день, 
випробовуючи їх якість. 86-87% машин, в 
тому числі і запчастини, виробляються 
на заводі в Кунео, окрім двигунів та гідрав-
ліки. Це дуже важливо для наших клієнтів, 
бути впевненим у високій якості, отри-
муючи оригінальну техніку та деталі. Ні-
який аналогів немає. Only by Merlo. В першу 
чергу, для нас та наших основних дилерів, 
зокрема в Канаді та Нідерландах тощо, 
важливо розуміти, що насправді потріб-
но клієнту, ми слідкуємо за його запита-
ми. У нас немає жорсткого стандарту, 
якщо замовник хоче щось інше – ми це 
зробимо. Наприклад, в різних країнах існу-
ють різні стандарти для двигуна. Вимоги 
Євросоюзу одні, а в Україні ж – інші. Ми за-
раз стараємось знайти для вашого ринку 
ефективний тип двигуна, який можна 
буде тут продавати. 

Наразі містеру Mерло та його сестрі 
вже більше 80-ти років, але вони кожен 
день знаходяться на фабриці, і ми раді 
спілкуватись з ними, разом аналізува-
ти ситуацію на ринку та розвивати 
наш бізнес. Потреби клієнтів постійно 
змінюються, аграрна галузь рухається 
вперед. Вона потребує від техніки ви-
сокої якості та оперативної роботи з 
клієнтами. Для удосконалення телеско-
пічних навантажувачів наша компанія 
наразі працює над впровадженням про-
гресивного програмного забезпечення 
для наших машин, бо це – великий крок 
в майбутнє. Хочемо розвивати бізнес в 
Україні, зокрема, поширювати співпра-
цю з таким хорошим дилером як «ВФК», 
бо розуміємо, що тут є велика перспек-
тива».

Співпраця «ВФК» з виробником Unia 
Group, яка вже за багато років стала на-
дійним партнерством, постійно розви-
вається, і на виставці були представлені 
нові моделі цього якісного польського 
бренду.

«З Unia Group ми співпрацюємо з 2000 
року, «ВФК» – ексклюзивний дилер цієї 
техніки на території України, – розпо-

відає Сергій Стречен. – Ця компанія ак-
тивно розвивається, продажі їх техніки 
в світі зростають дуже стрімко, не ди-
влячись ні на які кризи. Це відбувається 
завдяки тому, що техніка якісна, виго-
товлена з висококласних матеріалів, 
а продається за дуже приємну ціну. Їх 
лінійка складає більше 700 машин. Ми 
постійно поширюємо асортимент Unia 
Group в своїй компанії. Цього року на ви-
ставці «ВФК» представляє 5 одиниць їх 
техніки: причіпні розкидачі органічних 
добрив MX, напівнавісний оборотний 
плуг VIS та новинку – дисковий агрегат 
Ares HP 8-ми метровий. Продажі його в 
Україні вже почалися». 

UNIA ARES HP – лінія важких напів-
навісних дискових ґрунтообробних агре-
гатів. Відрізняються міцною рамою, яка 
забезпечує рівномірний розподіл наван-
таження по всій робочій ширині. Агрегати 
ARES HP призначені для обробітку типу 
грунту з великою кількістю рослинних 
залишків. Диски розраховані для робо-
ти у найважчих умовах, великий діаметр 
дисків та спеціально підібрані кути уста-
новки гарантують інтенсивну роботу. 
Рама із збільшеною відстанню між рядами 
дисків 120 см. та навантаженню на ґрунт 
1250 кг/м чудово зарекомендувала себе у 
важких умовах, забезпечуючи роботу без 
забивання. Також є можливість вибору 
великих та тяжких катків. 

Наостанок приділимо увагу техніці 
Agrisem – це французький виробник, 
який вже 13 років займається ґрунтоо-
бробними машинами. Серія Cultiplow 
– це глибокорозпушувачі, які руйнують 
плужну підошву, створюють мікротрі-
щини, при цьому не перевертаючи шар 
ґрунту знизу наверх. «ВФК» працює з 
Agrisem та представляє їх в Україні вже 

4-й рік. Ця продукція себе зарекоменду-
вала як надійний помічник агронома. Ін-
новаційні рішення, які вони впроваджу-
ють в своїх конструктивних розробках, 
дають змогу підвищити врожайність до 
20%. Компанія Agrisem виробляє три ос-
новних лінійки: Plow (все, що пов’язано 
з глибокорозпушуванням), Mulch (підрі-
зання стерні, вирівнювання ґрунту), Sem 
(лінійка, яка передбачає посів). Тепер 
детальніше про деякі запатентовані тех-
нології Agrisem. По-перше, це лапа TCS 
750 зі зміщеним ріжучим елементом, яка 
стоїть на агрегаті Cultiplow. Вона забез-
печує вертикальне підняття, на відміну 
від інших лап, які піднімають ґрунт по ко-
сій лінії або спресовують її горизонталь-
но. Таким чином, вертикальне підняття 
є однорідним. Обробіток відбувається 
рівномірно по всій ширині агрегату, при 
чому споживається потужність на 30 
% менше, ніж при традиційній обробці 
глибокорозпушувачем. Робоча глибина 
легко налаштовується завдяки системі 
Multistop. 

Наступний патент це підшипникові 
вузли SRE для інтенсивного використан-
ня на диско лапових ґрунтообробних 
агрегатах Agrisem Maximulch Serie R. Цей 
вузол має діаметр 100 мм і тримає диск 
на 3D стійці.

Сьогодні клієнти, які придбали маши-
ни Agrisem – як глибокорозпушувачі, 
так і дискові агрегати, абсолютно задо-
волені показниками, яких їм вдалося 
досягти: врожайністю, якістю руйнуван-
ня плужної підошви, накопиченням во-
логи. Щодо останнього, то машини серії 
Cultiplow дуже ефективні в плані збере-
ження вологи та енергії, ці технології ле-
жать в їх основі. 

Тетяна Бєлінська

43006, м.Луцьк, вул.Вахтангова, 16
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua
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ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
КРИСТАЛЛ 9 – ДЛЯ ТИХ, ХТО ЛЮБИТЬ 
КОМПАКТНІСТЬ

 � лапи нового виду triMix для інтенсивного перемішування
 � коротка і компактна конструкція
 � точне дотримання глибини
 � низька потреба в підйомній силі

Компактний культиватор Кристалл 9 розрахований на оптимальну якість обробітку 
стерні та закладення бази для відмінного посіву. Дізнайтеся про його переваги, які 
втілюються в життя на ширині захвату до 6 м, завдяки численним інноваціям:

ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 

Додаткові направляючі леміші

на лапах triMix підвищують

інтенсивність перемішування.



www.agroprod.biz 41

НОВИЙ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН 
MASSEY FERGUSON

Абсолютно новий у своєму класі зернозбираль-
ний комбайн MF Т7 – новинку від відомого світово-
го бренду, виробника якісної сільськогосподарської 
техніки – Massey Ferguson представила компанія 
Zeppelin-Україна на виставці «Агротехніка і Агро-
логістика», що відбулася в рамках «Агро-2016» у 
Києві.

Новинка відрізняється високим рівнем надійності, 
новітнім технологічним обладнанням і високими 
технічними показниками.

Головною особливістю нового комбайна є попе-
речний ротор, який розташований у центрі машини, 
що забезпечує більш низький центр ваги і більш 
місткий зерновий бункер. Також, завдяки такому 
ротору, ефективно зібраний урожай надходить від 
жатки безпосередньо у ротор. Таким чином маса 
без пошкоджень і ущільнень проходить мінімально 
короткий шлях, що дозволяє скоротити витрату 
палива.

На відміну від інших комбайнів такого класу, 
Massey Ferguson Т7 більш легкий, що робить збір 
врожаю ще більш ефективним, і зменшує 
ущільнення ґрунту.

Кут обмолоту і сепарації у 360° значно 
підвищує продуктивність, а також робить 
обмолочення дуже м’яко, не пошкоджу-
ючи врожай.

Нова технологія очищення включає у 
себе два етапи. Зібрана маса прискоре-
ним шляхом очищається сильним потоком 

повітря, яким йде від вентилятора. Таким чином 
вдається очистити зерно ще до його потрапляння 
на решітку. Інноваційна система очищення за-
безпечує незмінний кут руху зернової маси, що 
становить 23% незалежно від положення самого 
комбайна.

Новий комбайн допоможе заощадити час і гроші, 
оскільки вивантаження відбувається при рекордній 
швидкості у 141 кінських сил. Таким чином, повний 
бункер вивантажується всього за 98 сек.
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ПП ”Адлєр” відкриває новий дилерський центр New Holland
 «Летимо в сезон разом з New Holland!» – під таким 
гаслом 20 травня у Житомирі на території приватного 
підприємства «Адлєр» відбулося відкриття дилерського 
центру техніки компанії New Holland, яка є дуже 
популярною в Україні. Адже вже протягом чотирьох 
років компанія є беззаперечним лідером з імпорту 
зернозбиральних комбайнів, а з минулого року отримала 
лідерство і для сегменту тракторів.

На урочисте відкриття центру при-
були керівники та спеціалісти провід-
них сільгосппідприємств Житомир-
ської, Київської, Черкаської, Вінниць-
кої, Рівненської та інших областей. Се-
ред них і ті, на чиїх полях уже працює 
техніка New Holland, і ті, хто лише зна-
йомиться з новинками компанії і пла-
нує надалі придбати сучасні зернозби-
ральні та ґрунтообробні агрегати.

Віднині ПП «Адлєр» є офіційним 
дилером компанії New Holland. Це 
– справжня перемога і визнання по-
тужного професійного колективу під-
приємства, якому довірили продавати, 
обслуговувати агротехніку відомої сві-
тової марки. 

«Це лише початок нашої роботи на 
Житомирщині, – розповідає Антуан 
Ребійар, бізнес-директор компанії 
New Holland в Україні, Молдові, кра-
їнах Балтії та Фінляндії. – Ми маємо 
серйозні плани щодо розвитку діяль-
ності у регіоні. Віримо в «Адлєр», адже 
саме на цьому підприємстві зустріли 
професіоналів, надійних партнерів і 
просто порядних і надійних людей, які 
вміють працювати з аграріями і яким 
довіряють сільгоспвиробники. Сподіва-
ємося, що крок за кроком наша техніка 
завойовуватиме ринок регіону. Важли-
во, що на базі ПП «Адлєр» проводиться 
не лише продаж техніки New Holland, 
а й післяпродажне сервісне обслугову-
вання агрегатів. Тут працює сервісна 
майстерня, ремонтний цех, сервісні 
автомобілі, склад запчастин, і головне 
– потужна команда професіоналів, яка 
здатна якісно підтримувати аграрі-
їв, які обирають техніку New Holland. 

Клієнту має бути зручно працювати з 
нами – це надзвичайно важливо у нашо-
му бізнесі. І саме «Адлєр» розвиває на-
прямок з акцентом на післяпродажне 
обслуговування сільськогосподарської 
техніки».

На офіційному відкритті центру тех-
ніки з вітальним словом виступив Ігор 
Миколайович Безвершук, директор 
ПП «Адлєр».

«Щиро радий вітати керівників 
сільгосппідприємств та спеціалістів, 
з якими ми співпрацюємо і які стануть 
нашими клієнтами у майбутньому. Ми 
працюємо на ринку України з 2008 року. 
Розпочинали бізнес із продажу засобів 
захисту рослин і насіння провідних сві-
тових виробників. Але насіння потре-
бує якісної техніки. Співпраця з компа-

нією New Holland – продаж і обслугову-
вання сучасної сільгосптехніки світо-
вого лідера – стратегічний напрямок 
розвитку ПП «Адлєр». І звичайно ж, це 
можливість заявити у регіоні, що нам 
довіряє свою продукцію така відома у 
світі компанія як New Holland. Адже «Ад-
лєр» – єдине підприємство у Житомир-
ській області, яке отримало повнова-
ження від New Holland бути офіційним 
дилером своєї техніки. Ми вже продали 
десять тракторів виробництва New 
Holland, які успішно відпрацювали цьо-
горічну посівну на ланах Житомирщи-
ни та Черкащини. Нині відбуваються 
зустрічі, і ми отримуємо замовлення 
на зернозбиральні комбайни. Сьогод-
нішня подія – це результат чотирьо-
хрічної роботи підприємства. Ставши 
офіційним дилером світової компанії, 
ми переходимо у статус преміум-про-
давців. Сьогодні «Адлєр» пропонує своїм 
клієнтам лінійку сільгосптехніки з пов-
ним комплектом – від ґрунтообробної 
до зернозбиральної».

Серед гостей свята були досвідчені 
аграрії, які вже випробували на землях 
своїх підприємств техніку New Holland. 

Іван Левченко, головний інженер 
групи компаній «ЛНЗ» із Черкаської 
області:

«Ми вже придбали чотири трак-
тори New Holland. Задоволені новою 
технікою і сьогодні знайомимося з ін-
шими моделями виробника. Моделі New 
Holland – це зручність і комфорт для 
механізатора. Техніка, що тут пред-
ставлена, дбає і про людину, і про поле, 
яке обробляє».

Микола Бойченко, голова фер-
мерського господарства «Межиріч-
ка» Радомишльського району Жито-
мирської області:

«Уже рік у нашому господарстві 
працює зернозбиральний комбайн New 
Holland. Це техніка вигідна ціною, якіс-
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тю збирання зерна і простотою в об-
слуговуванні. І, звичайно, це справжня 
турбота про комбайнера. Плануємо 
придбати і трактори цієї марки».

Поважні гості здійснили коротку 
екскурсію територією технічної бази, 
де розглядали техніку та знайомили-
ся із сервісним обслуговуванням, яке 
пропонує «Адлєр». Першим вони огля-
нули зернозбиральний комбайн СX8.80 
виробництва компанії New Holland. Ці 
комбайни – новий еталон якості від фа-
хівців зернозбиральних технологій. Су-
часний дизайн комбайнів серії СR та CX 
повністю відповідає їх функціонально-
му змісту. Комбайни цих серій є резуль-
татом цілого ряду нових інженерних 
напрацювань компанії New Holland.

 Ведучий урочистостей, відомий 
шоу-мен Андрій Джеджула, демонстру-
вав простоту і зручність кермування 
величним красенем-трактором Т7 315, 
вагою 13,5 тонни.

А далі програма набувала насиче-
ного розважального характеру. Всі 
гості були запрошені на територію 
авіаклубу «Авіатик», де відбулося не-
повторне авіашоу за участю чемпіона 
України з вищого пілотажу Юрія Най-
денка. Майстер пролетів над землею 
на рекордно низькій відстані, неодно-
разово здійснив неймовірні фігури 
вищого пілотажу: круте піке, «бочку», 
петлю Нестерова, «вертикальний 
дзвін»... Гості стали свідками майстер-
но виконаної обов’язкової програми 

з авіаспорту. Присутні також насолод-
жувалися шоу барабанщиків, конкур-
сами та іншими розвагами. Свято було 
сповнене креативності, енергії, пози-
тиву та щирих усмішок.

Кульмінацією вечора стала презен-
тація нових моделей тракторів New 
Holland. Під нічним небом один за од-
ним, освічуючи простір, виїжджали 
красені-трактори різної величини та 
потужності. Компанія New Holland, як 
завжди, запропонувала техніку, котра 
повністю відповідає потребам сучас-
них сільськогосподарських підпри-
ємств. Висока універсальність, якою 
характеризуються трактори модельно-
го ряду New Holland, дозволяють вико-

ристовувати їх для будь-яких робіт на 
полях господарств.

Першим на своєрідному параді 
тракторів виїхав потужний з напівгусе-
ничним ходом Т8.410, номінальною по-
тужністю двигуна 340 к.с., за ним – най-
новіший Т7.315 – 300 к.с., далі – шести-
колісний Т7060 – 213к.с., семитонний 
Т6090 – 165 к.с., потім Т6050 – 125 к.с. 
та найменший у цій лінійці тракторів – 
ТД5.110 – 110 к.с. 

Цей вечір у гостях у ПП «Адлєр» за-
пам’ятається і працівникам підприєм-
ства, і гостям як свято віри у завтрашній 
день українського села. Свято, яке на-
дихало всіх присутніх ще більш профе-
сійно і по-господарськи підходити до 
землі, як це робить презентована техні-
ка, застосовувати найновіші технології, 
аби земля давала гарні врожаї, а люди, 
які її обробляють, відчували, що техніка 
турбується про їхній комфорт. 

Гасло «Летимо в сезон разом з New 
Holland!» справді відповідало настроям 
тих, хто став свідком того вечірнього 
свята, яке подарувало всім присутнім 
заряд натхнення, окрилило новими 
мріями і стало потужним поштовхом 
для нового мислення, нових підходів та 
нових досягнень.

Лариса Філоненко
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«НОВАЧОК» ВІД CLAAS – ТРАКТОР XERION 5000 
Новий потужний трактор XERION 5000 представив на 

виставці «Агро-2016» німецький виробник сільгосптех-
ніки CLAAS.

«У конструкції цього трактора використано цільну 
раму, він має краще зчеплення з поверхнею ґрунту, 
витрачає небагато палива», — розповів регіональний 
представник компанії «Агротехсоюз», що є офіційним 
дилером CLAAS в Україні, Сергій Борщ.

Трактор обладнаний безступінчатою автоматичною 
коробкою передач, 12,5-літровим шестициліндровим 

двигуном Catterpillar C13, що «видає» до 524 к.с., а мак-
симальна вантажопідйомність навіски становить 13,6 т. 

Максимальна швидкість, яку може розвивати XERION 
5000, — 50 км/год.

Не дивлячись на те, що «новачок» зовсім нещодав-
но з’явився на ринку України, представники компанії 
CLAAS вже встигли продати одного «залізного коня» у 
господарство одразу після тестування та обкатки маши-
ни у наших умовах.



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
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ХЛІБОРОБСЬКА КНЯГИНЯ ХЕРСОНЩИНИ
В останній день квітня 2016 р. на 67 році життя відійшла у вічність 

відома в аграрних колах людина — незмінний директор ДП «Аска-
нійське», Герой України Віра Опанасівна Найдьонова. Вона була не 
лише хорошим фахівцем, талановитим керівником, вдумливим орга-
нізатором багатогалузевого сільськогосподарського виробництва, 
а також яскравою особистістю – людиною, яка практично все своє 
свідоме життя присвятила служінню українському народові й рідній 
землі. У селі Тавричанка Херсонської області її називали не інакше, 
як «мамою», бо вболівала за кожного свого односельчанина, а ще її 
іменували хліборобською княгинею.

Віра Опанасівна Найдьонова наро-
дилася 5 серпня 1948р. у с. Заозерне 
Каховського району Херсонської об-
ласті. Свої перші гроші заробила в 17 
років, працюючи влітку лаборантом 
на хлібозаготівельному пункті. А в 
1966 році почала працювати рядовим 
інспектором сільради. Паралельно 
у 1975-1980 рр. заочно навчалася 
у Київському інституті народного 
господарства імені Д. С. Коротченка 
за спеціальністю «економіст сіль-
ського господарства». Про ті часи 
Віра Опанасівна колись згадувала: 
«Вчилася добре, навіть пропонували 
залишитися працювати на кафедрі 
бухгалтерського обліку, але спочатку 
пішов з життя чоловік, а потім брат 
— і я залишилася з маленьким сином 
на руках та племінниками. Довелося 
повернутися у село і працювати, щоб 
піднімати їх на ноги».

У1966-1968 рр. В. О Найдьонова 
працювала рахівником-касиром Тав-
ричанської сільської ради Каховського 
району Херсонської області. Рік очо-
лювала відділення зв’язку в цьому 
селі. У 1969 р. обрана секретарем ви-
конкому Тавричанської сільської ради 
народних депутатів. Із 1984-го року, як 
секретар парткому, перейшла на ро-
боту в радгосп «Асканійський», а вже 
через рік Віру Опанасівну призначили 
директором цього господарства. Тут 
проходила друга половина її яскраво-
го життя, сповненого подіями навіть 
загальнодержавного масштабу. 

Як пригадувала вона в одному з 
інтерв’ю, у 1984-му радгосп «Аска-
нійський” вважався на Каховщині 
середнячком. Тут збирали в середньо-
му до 30 ц/га зерна, надій на корову 
складав 2 тис. кг молока. Бракувало 
висококваліфікованих кадрів, особли-
во механізаторів, бо неподалік будува-
лася найкрупніша в Європі Каховська 
зрошувальна система, і люди йшли 
туди, де ліпше платили. Заборгова-
ність «Асканійського” державі стано-
вила 980 тис. крб. Коли Найдьонова 
очолила це господарство, то одразу 
ж почала впроваджувати нові форми 
і методи колективної праці на землі, 
удосконалювати виробничі взаємосто-
сунки: щоденне підбиття підсумків тру-

дового змагання, прогресивні системи 
преміювання і стимулювання праці, 
організацію змагання за професіями. 
Це було непросто. Проте Віра Опа-
насівна змогла поламати стереотипи, 
пробудити в людях смак до творчої, 
ініціативної роботи, до раціоналізації 
й виробничої ощадливості. І це дало 
свої плоди – працівники повірили їй. І 
коли в автокатастрофі загинув чоловік 
Віри Опанасівни – Григорій Найдьонов 
і вона лишилася сама з маленьким си-
ном на руках, то чи не вперше в житті 
відчула, яка то життєдайна і потужна 
сила – підтримка й повага простих 
людей.

З перших днів на директорській 
посаді керівник ДПДГ «Асканійське» 
особливу увагу приділяла розвитку со-
ціальної інфраструктури Тавричанки. 
Тут добудували нову школу, дитячий 
садок, заасфальтували сільські вулиці, 
звели інші об›єкти соцкультпобуту, 
провели газифікацію.

З дитинства В. О. Найдьонова не 
уявляла себе ніде, окрім агросектору: 
«Особисто я впевнена, що працювати 
в АПК — це моя доля». Працелюбна, 
віддана своїй справі, щира і розумна 
— ця жінка змогла створити посеред 
каховських степів справжню оазу, на 
яку перетворилося село Тавричанка 
за часів її керування «Асканійським». 
Зразкова інфраструктура села, її що-
річний розвиток, взірцеве управління 
дослідним господарством підкрес-
лювали неординарність особистості 
директора. На роботу до Віри Опа-
насівни утворювалася черга з найкра-
щих спеціалістів. Їй вдалося створити 
комфортні умови для розвитку мо-
лодих учених, механізаторів і просто 
майстрів-трударів.

Віра Опанасівна, попри всі трудно-
щі, які спіткали економіку України за 
часів незалежності, зуміла досягти 
таких результатів, які ще довго вважа-
тимуться орієнтирними для вітчизня-
них аграріїв.

Щорічно в «Асканійському» виро-
блялося не менше 12-15 тисяч тонн 
зерна, середньодобовий приріст однієї 
голови худоби перевищував один кіло-
грам. На сьогодні день в господарстві 
працюють 370 чоловік. Обсяг вироб-
ництва продукції зріс у кілька разів, є 
два племзаводи і завод з виробництва 
насіння, зросло поголів’я ВРХ, надої 
молока збільшилися до 7 тис. літрів 
від однієї корови, земельний банк 
збільшився вдвічі й становить близько 
9,3 тис. га.

Показовим є такий факт з її життя, 
яким якось Віра Опанасівна поділи-
лася з журналістами: «Одного разу 
я побувала на лікуванні в санаторії 
«Хмельник» і, коли повернулася, збу-
дувала профілакторій, щоб лікування 
міг отримати кожен». І такою Віра 

Опанасівна була завжди. Все найкра-
ще, про що дізнавалася, вона намага-
лася дати людям, ділилася з кожним, 
хто цінував добро і знав ціну праці на 
рідній землі. Інноваційні технології, 
нові сорти й гібриди сільськогоспо-
дарських культур, породи худоби, 
передовий досвід та новітню техніку 
— все нове вона прагнула залучити до 
виробничого процесу та поставити на 
службу людям.

Понад три десятиліття всю свою 
душу та натхнення вона вкладала 
в розквіт ДПДГ «Асканійське». За 
цей час стала Героєм України, по-
чесним академіком НААН України, 
заслуженим працівником сільського 
господарства, почесним професором 
Херсонського державного аграрного 
університету, почесним меліоратором, 
відмінником освіти України, депутатом 
Херсонської обласної ради 4-го та 
5-го скликань, головою ради сільсько-
господарських підприємств Херсон-
ської області.

Віра Опанасівна Найдьонова мала 
ряд державних нагород України: 
ордени княгині Ольги ІІ-ІІІ ступенів, 
орден святої великомучениці Варвари, 
медаль святого преподобного Сергія 
Радонежського, ордени за церковні 
заслуги ім. князя Володимира ІІ-ІІІ сту-
пенів, ордени святої Анни та Нестора 
Літописця, відзнаку комітету Верхов-
ної Ради України з питань боротьби з 
організованою злочинністю та корупці-
єю «Честь, мужність, закон».

Віра Опанасівна вірила людям, лю-
била їх і прагнула бути милосердною. 
Від простих трударів вона отримувала 
наснагу та енергію. Бог, сім›я і діти 
для неї були святим і найдорожчим. 
У роботі їй допомагав син Віктор, 
який на той час був її заступником 
та невістка Олена, яка працює бух-
галтером-економістом. Неабиякого 
натхнення своїй любій бабусі дода-
вали внуки Владислав та Ігор. Їх Віра 
Опанасівна любила балувати різними 
смаколиками.

Для багатьох В. О. Найдьонова ста-
ла взірцем. Непересічна особистість 
з незламним характером, добра і по-
рядна людина, вольова і мудра жінка. 
Мало хто любив рідну землю так, як 
вона. Справжня господиня — вона 
зробила, здавалося б, неймовірне в 
наш скрутний час: її господарство 
стало зразковим, а за запозичуванням 
досвіду роботи в «Асканійське» приїз-
дили агрономи з усіх куточків України. 
Віру Опанасівну любили і шанували, 
цінували її думку, як авторитетну й 
незалежну. Її порада була, як золото, 
її слово ніколи не розходилося з ділом.

Господь її беріг, адже вона ставила-
ся до всіх, як до своїх близьких, з ро-
зумінням, по справедливості, любила 
людей і завжди славила Бога.

«Найбільше моє досягнення — ро-
дина. В мене добрий син, гарна невіст-
ка, двоє онуків. Це все моя гордість. 
Успішне господарство, допомога своїй 
Вітчизні і людям — все це також мої 
досягнення, без яких і я сама не була 
б щасливою», — такою її запам’ятали 
всі, хто знав цю жінку особисто.

Підготувала Леся Заморська
http://www.newday.kherson.ua

www.askaniyskoe-ua.com
https://uk.wikipedia.org
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ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРАКТОРА ОТ YANMAR
Японский производитель сель-

скохозяйсвенной техники Yanmar 
объявил о начале выпуска тракторов 
серий YT2 и YT3. Эти машины уже 
несколько лет были завсегдатаями 
агровыставок, на которых собрали 
массу наград за дизайн. Однако, кроме 
новой линии дизайна, их выделяла и 
футуристическая внутренняя начинка.

Запустить производство тракторов Yanmar 
планировал еще в 2015 г., однако по ряду причин 
старт был перенесен на 2016 г.

Тракторы серии Yanmar YT2 предназначены для 
использования в небольших хозяйствах, при чем 
они способны работать в условиях горной мест-
ности. Тракторы максимально просты (по япон-
ским меркам). 10-ступенчатая коробка передач 
позволяет переключаться с прямого на обратное 
движение без использования сцепления.

Модели тракторов серии YT3 – с улучшенны-
ми параметрами производительности и более 
комфортной кабиной. В базовом оснащении при-
сутствует GPS и RTU (Remote Terminal Unit ), что по-
зволяет трактор подключать к системам точного 
земледелия.
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СІЯТИ ЯКІСНО МИ НЕ ПРОСТО 
ХОЧЕМО, А МУСИМО!!!

Тривалість вирощування сільгоспкультур сягає одного року, що не тільки ускладнює 
управління та корегування технологічного процесу на різних етапах, але і збільшує від-
повідальність за якісне виконання кожної операції та роботи в цілому. Адже навіть одна 
помилка може змарнувати роботу за весь рік та привести до великих фінансових втрат. 
Безумовно, визначальною для отримання високого врожаю є якість посіву.

Втрати врожаю від неякісного посіву досягають 30%. 
Тому сіяти означає не просто класти насіння в землю, але 
робити це з дотриманням всіх технологічних вимог та з по-
трібною точністю (мал. 1). 

Мал. 1

Для якісного посіву необхідно:
1. Забезпечити розраховану норму висіву з рівномірним 

розподілом. Перебільшена щільність – це перевитрати, 
хвороби і конкуренція між насінинами. Замала щільність 
– бур’яни та недоотриманий врожай. Рівномірний роз-
поділ заощаджує до 15% насіння. Витримувати та зміню-
вати норму висіву дозволяє застосування жолобкових 
дозаторів та електронних сенсорів.

2. Приділити увагу рослинним решткам, що можуть за-
вадити посіву. Робочі органи висівних модулів мають 
звільнити посівне ложе від решток, щоб мінімізувати 
контакт з ними насінини. В умовах України найкраще 
розміщення насінин при значній кількості рослинних 
решток  забезпечують дискові сошники, які зазвичай 
супроводжуються загортаючими грабельками.  

3. Виконати посів на задану глибину. Мілкий посів – це 
висихання, вплив заморозків, шкідники. Заглибокий – 
виснаження паростку та погіршене кущіння. Однакова 
глибина важлива для рівномірності сходів та боротьби 
із бур’янами. Досягається це регулюваннями сівалки, зо-
крема тиску на сошники, та конструктивними вузлами, 
як от опорні колеса глибини.

4. Контролювати середовище, яке оточує насінину, для 
створення найкращих умов вегетації. Якісне посівне 
ложе та крихкі, прикотковані на поверхні грудочки над 
ним сприяють швидкому розвитку рослини на почат-
ковій стадії вегетації. Для цього потрібні дводисковий 
сталевий сошник, прикочуюче колесо та загортаючи 
грабельки. 

5. Розмістити насіння в ґрунт із фрагментарною структу-
рою, яка забезпечить найкращий розвиток коріння, в 
т.ч. в глибину. Ідеальний вертикальний розріз грунту, 
наприклад, для пшениці складається із першого верх-
нього шару з грудками розміром 1-3 см, які запобігають 

замулюванню після дощів та ерозії, другого із мілких 
грудочок, які оточують насінину, третього, більш спре-
сованого шару, на якому розташовується посівне ложе 
і яке забезпечує коріння водою на початку вегетації, та 
четвертого без підошви, не спресованого, без накопи-
чення рослинних решток, без порожнин (мал. 2).

Мал. 2

Втім, досвідчений аграрій зауважить, що мало бути ро-
зумним і знати все в теорії, а найголовніше, це мати сівалку, 
яка дозволить всіма технологічними знаннями скориста-
тись на полі. Від сівалки залежить, чи зможете ви сіяти з 
точним дотриманням норми висіву в заданому діапазоні 
щільності. Робочі органи сівалки мають забезпечити точне 
та рівномірне розташування насіння в ґрунті незалежно від 
методу передпосівного обробітку (оранка чи мінімальна 
технологія), адже це позначається на рівномірності роз-
витку рослин та врожаї. Залежить врожай також, хай і не 
безпосередньо, від тривалості перерв та легкості заванта-
ження і очистки бункера разом із дозуючим механізмом, 
простоти та точності регулювань.

Безумовно, методи вирощування збіжжя відрізняються 
в залежності від країни, регіону, конкретної агрофірми. 
Саме тому ми розробили широкий ряд обладнання, яке 
відповідає цим відмінностям і який може задовольнити 
будь-яким потребам. KUHN пропонує 18 різних моделей 
сівалок, з яких 10 є новими. І кожній сівалці притаманні НА-
ДІЙНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ та ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ.

Розглянемо суперсучасну сівалку ESPRO, яка найбіль-
ше підходить для умов України (фото 1). Сівалка склада-
ється з наступних основних частин:
• Двохрядний компактний дисковий культиватор. 

Увігнуті диски діаметром 460 мм та товщиною 5 мм 
попарно монтуються на окремих осях, розташову-
ються під кутом як до горизонталі, так і вертикалі, 
обробляючи поверхневий шар на глибину 5-8 см. Їх 
загальна кількість дорівнює кількості рядків сівалки 
і, зокрема, для 6-метрової сівалки складає 40 дисків. 
Штанги, до яких кріпляться диски, монтуються до 
фасонної рами через поліуретанові стрижні (мал. 3а 
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та 3б). Завдяки спеціальному профілю рами кутове 
переміщення дисків із штангою призводить до стис-
кання поліуретанових блоків без їх зсуву, сприяючи 
швидкому поверненню штанги з дисками в робоче 
положення після огинання перешкоди. Глибина робо-
ти дисків легко та швидко регулюється за допомогою 
прокладок.

• Батарея ущільнюючих коліс (10 коліс у 3-метрової 
та 20 у 6-метрової сівалки) діаметром 900 мм (для 
зменшення опору) та шириною 215 мм. Ці ущільню-
ючи колеса мають ідеальний прямокутний профіль, 
обробляючи весь горизонт та створюючи однорідне, 
без пустот середовище, в якому надалі розміщується 
насіння з відмінним контактом з оточуючим ґрунтом. 
За кожним колесом наслідують по два висівних ряд-
ки. Тому всі сошники працюють в однакових умовах. 
Протектори коліс мають глибокий та гострий профіль, 
розриваючи та подрібнюючи верхній шар ярунту, 
який ще раз прикочується невеликими колесами вже 
після проходу сошників. Сусідні колеса розташовані із 
зсувом 200 мм (мал. 4) для полегшення проходження 
грунту між колесами і зменшення необхідного тягово-
го зусилля трактора. В транспортному положенні цен-
тральні колеса піднімаються для кращого копіювання 
поперечного профілю дороги, надання стабільності 
під час руху, кращого гальмування та зменшення зно-
су коліс.

Фото 1.

а)                                                                                                   б)                                                                                                   в)

Мал. 3

Транспортне положення

Мал. 4
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• Висівна балка на міжряддя 15 мм з дводисковими 
сошниками діаметром 350 мм, товщиною 3 мм та від-
носним зсувом дисків один до другого в 41 мм (мал. 
5). Зсув дисків сприяє кращому перерізанню або 
видаленню рослинних решток та грудок в лінії висіву 
заради ідеального оточення насіння ґрунтом, поліп-
шує самоочищення, зменшує вплив зносу дисків на 
якість посіву, дозволяючи працювати навіть при сти-
ранні до 320 мм. Висівні модулі кріпляться до рами 
аналогічно штангам з дисками культиватора: за до-
помогою поліуретанових стрижнів (мал. 3а та 3в), які 
працюють наче чотири пружинки, копіюючи рельєф 
та неоднорідності на полі з постійним тиском та гли-
биною на швидкості до 17 км/год, зразу повертаючи 
висівні модулі на робочу позицію. До складу висівної 
балки входять прикочуючи напів-пневматичні коле-
са діаметром 310 мм та шириною 50 мм з чистиками, 
а також підпружиненні загортаючи грабельки, які, 
зокрема, запобігають замулюванню поверхні після 
дощу.

Мал. 5

• Бункер ємкістю 2500 л для 3-метрової сівалки та 3500 л 
для 6-метрової із відкидною кришкою, люком для спо-
рожнення, зручним завантаженням великими або мали-
ми мішками, шнеками та іншими засобами. Використан-
ня одного дозатора (від 1 до 430 кг/га) та розподільчої 
головки сприяють однаковій нормі висіву по всій шири-
ні сівалки. Кожний вихід головки за необхідності легко 
за кілька хвилин перекривається вручну запірними 
клапанами. Нескладна калібровка.

• Пульт управління ISOBUS із сенсорним управлінням 
та екранними клавішами для простого та швидкого до-
ступу до функцій та вводу даних, безпосереднім управ-
лінням більшості операцій з кабіни трактора, зокрема, 
нормою висіву та рухом по одній колії, з автоматичним 
та ручним режимами. Інформація від численних різно-
манітних датчиків дозволяє завжди знати, що робиться 
і в якому стані сівалка, наприклад, рівень заповнення 
насіневого бункера. 

• Опціонально ESPRO може комплектуватись переднім 
рядом коліс для вирівнювання ґрунту, зменшення необ-
хідної потужності та запобігання просіданню сівалки в 
м’який грунт. Сівалку можна обладнати розрихлювачем 
слідів коліс трактора та іншими компонентами.

Особливостями сівалки ESPRO є простота регулювань 
та обслуговування. Так, ступиці дисків не потребують 
технічного обслуговування, на висівній штанзі немає по-
воротних осей, що зношуються, загальна кількість точок 
змащування складає 16 для 3-метрової та 21 для 6-метро-
вої сівалок.

Розрахунок продуктивності. На мал. 6 представлено за-
лежність робочої продуктивності висіву сівалок шириною 
3 та 6 м від швидкості. При середній швидкості руху 13 км/
год з прийнятою польовою продуктивністю 80% висіваєть-
ся 1 га за 1 год. одним метром ширини сівалки. Тобто, робо-
ча продуктивність 6-метрової сівалки складе 6 га/год, а за 
робочий день у дві зміни можна засіяти 100 га ріллі.

Мал. 6

Сійте якісно і з насолодою !

Сич В.П., кандидат технічних наук



 Розкидачі TYTAN 30 - це резуль-
тат багаторічного досвіду і зростаючих 
вимог до розкидачів такого класу. Це 
дозволило створити високоміцний 
розкидач, з справді титанічною продук-
тивністю та витривалістю. Конструкція 
встановлена на міцне 3-х вісне шасі 
типу «тридем» з поворотними 1-шою та 
3-ою осями, та оснащена надійними і 
стійкими робочими адаптерами найви-
щої європейської якості. Бункер у 
формі ванни, який розширюється в 
сторону до адаптерів з метою змешен-
ня опору і потужний  4-х ланцюговий 
транспортер, виготовлені з високоякіс-
ної спеціальної сталі з домішками 
марганцю гарантують роботу розкида-
ча протягом багатьох років. Гідравліч-
ний подвійний привід транспортера 
(окремий на кожну пару ланцюгів) з 
безступінчатим регулюванням швид-
кості спроектований спеціально для 
роботи з підвищеними навантаження-

ми. Шасі підвищеної міцності тридем та 
широкі колеса дозволяють розкидачу 
працювати у складних польових 
умовах.
 Вантажопід`ємність 22 тони 
дозволяє використовувати розкидач з 
найбільш поширеними тракторами 
потужністю 300 к.с. практично у всіх 
господарствах.
 Ще однією перевагою розки-
дачів TYTAN є висока ефективність і 
універсальність, саме тому вони осна-
щуються розкидаючими адаптерами 

для будь-яких умов:
 Горизонтальний 2-х шнековий 
+ 2-х дисковий адаптер дозволяє 
рівномірно розкидати такі дрібні 
матеріали, як вапно, компост, торф, 
курячий помет на ширину від 12 до 24 
м.
 Двохшнековий вертикальний 
адаптер - це універсальний і ефектив-
ний спосіб розкидання гною,  вапна, 
компосту на ширину від 8 до 12 м. 

TYTANІЧНА ПРАЦЯ – БЕЗДОГАННИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Технічні характеристики TYTAN 24 TYTAN 30TYTAN 20
Номінальна вантажопідйомність, кг 18000 2200014000
Ширина розкидання, м
2 шнековий горизонтальний + 2 дисковий   12-24
2 шнековий вертикальний   8-12
Робоча швидкість, км/год   4-8
Габарити – довжина/ширина/висота, м 7,9/2,6/3,13 9,43/2,6/3,257,9/2,6/3,13

Неперевершена
продуктивність,

надійність, 
та витривалість

Надміцний 
транспортер
з подвійним

гідроприводом 
Шасі 

підвищеної
міцності  та 

широкі колеса

Бункер з 
спеціального

міцного та 
довговічного

профілю 

Робочі органи
найвищої

європейської
якості

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

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

Безкоштовні телефонні лінії!

Вага власна, кг 61806560 9825
Необхідна потужність, к.с. 190-230120-150 280-300
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ДЕНЬ ПОЛЯ «ВІЛІЯ-2016»
24 червня 2016 року в м. Луцьку відбувся День поля  «ВІЛІЯ– 

2016», який   щорічно проходить на Волині з кількома сотнями 
учасників. Організатор події - Група компаній ТМ «ВІЛІЯ», місія 
якої бути лідером з якості агропромислової продукції та послуг, 
який об’єднує виробників та споживачів. 

Для досягнення високих резуль-
татів ТМ «Вілія» використовує досвід 
професіоналів, інновації, здібності 
своїх працівників та перспективні 
технології. Рівноцінно важливим є 
досягненням високих економічних 
результатів діяльності підприємств, 
побудова та підтримка відкритих, дов-
готривалих відносин із своїми партне-
рами. Тому основними цьогорічними 
пунктами програми Дня поля були: 
демонстрація посівів сільськогоспо-
дарських культур; демонстраційний 
показ роботи сільськогосподарської 
техніки; презентація нових розробок в 
галузі агротехнологій.

Семінар розпочав засновник 
Групи компаній ТМ «ВІЛІЯ» Євген 
Дудка. Євген Степанович розповів 
про  діяльність групи компаній  «ВІ-
ЛІЯ», перспективи аграрної галузі 
та про напрямки кооперації різних 
господарств. Також, у своєму слові 
до присутніх пан Євген окреслив 
стратегічне бачення розвитку ком-
панії, а саме розробку, впроваджен-
ня, вдосконалення  ефективних 
управлінських систем та органі-
заційної структури; інноваційних 
технологій та виробничих процесів; 
нових форм та видів послуг і сер-
вісів. Окрім того, засновник ТМ 
«Вілія» наголосив, що успішно до-
лати зовнішні виклики можна тільки 
об’єднаними можливостями та зу-
силлями суб’єктів господарювання. 
І саме задля цього компанія працює 
над створенням та впровадженням 
дієвих моделей об’єднання аграріїв 
регіону на засадах партнерської 
співпраці. Особливо пан Євген 
підкреслив, що Група компаній «Ві-
лія» оперує не поняттям «клієнт», 
як більшість підприємств галузі, 
а «партнер», адже лише у діалозі 

та тісній співпраці можливе якісне 
надання послуги, виробництво та 
створення нових конкурентоспро-
можних продуктів.

Під час  виїзду на поле учасники 
зустрічі оглянули ділянки посівів 
пшениці, ознайомились з техноло-
гією   вирощування, що застосову-
ється на підприємстві. Також відбу-
валися обговорення проблематики, 
перспектив аграрної галузі, напрям-
ки кооперації господарств. В рамках 
заходу також проводились зустрічі  
із зернотрейдерами, представни-
ками  підприємств з вирощування, 
переробки, збирання та перевезен-
ня сільськогосподарської продукції.

Ось як коментує участь фірми 
LEMKEN у цьогорічному Дні поля 
«Вілія-2016» її генеральний ди-
ректор, представник в Україні та 
Молдові Артем Калашнік: «Ми 
приймаємо участь у виставці ра-

зом із нашим аграрним дилером, 
найкращим в Західному регіоні, 
компанією ТОВ «АГРО-ТЕРА». На 
цьому заході компанія LEMKEN 
представляє такі новинки, як сі-
валка Compact-Solitair 9/600 KHD 
з інноваційним міжряддям 125 мм, 
а також  Juwel М, Juwel 7М та  но-
винка – Juwel 8М – новий плуг для 
України та всього світу.

Варто додати, що саме зав-
дяки нашій тісній співпраці ТОВ 
«АГРО-ТЕРА» і компанії ЛЕМКЕН в 
Україні за останній рік рекордно під-
вищилися продажі сівалок Compact 
Solitair та обприскувачів Primus, 
яких вже продано 42 одиниці. Хочу 
також додати, що від «Вілії-2016» 
наша компанія має великі очікуван-
ня, а саме представлення нашої  
техніки та інформування клієнтів 
даного регіону», - підсумував пан 
Артем.

Ділиться своїми враженнями від 
цьогорічного Дня поля «Вілія-2016» 
і менеджер за продажами това-
риства «ОЛІС» Олександр Лінник: 
«На Дні поля від «Вілії» ми вперше. 
Сьогодні представили устаткування 
для очистки зерна, а саме зерно-
очисний сепаратор «Луч – ЗСО». 
Сподіваємося на такі зустрічі в 
наступні роки та на відкриття ще 
більше елеваторів у «Волинь-Зер-
но-Продукт».

Коментує також цьогорічний 
День поля представник ТОВ «High 
Field» Олександр Бабій, керівник 
західного кластеру по запчасти-
нах: «Саме на Дні поля від Групи 
компаній ТМ «Вілія» ми вперше. 
Цього року організатори нас запро-
сили показати, як виросла компанія 
та у якому напрямку рухається. 
Уже близько 4 років співпрацюємо 
з ними, обслуговуємо в класі теле-
скопічних навантажувачів, сервісу 
та постачання запчастин. Зараз в 
нашій компанії діють знижки на гуму 
Michelin в класі комбайни/трактори; 
сітку і шпагат для тюкування».

Ірина Скоробогата
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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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