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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Без ліричного вступу перейдемо одразу до справи: в Україні закінчуються жнива. Які офіційні дані з цього приводу 
надає Мінагрополітики? Станом на 21 липня інформація така: українські аграрії намолотили 20,2 мільйона тонн 
ранніх зернових та зернобобових з 5,6 мільйонів га, що становить 58% від засіяної даними культурами площ. 
Врожайність склала 36,1 ц/га. 

• Пшениця зібрана на площі 3,3 млн га або 54% до прогнозу, намолочено 13,0 млн тонн зерна (у 2015 р. – 10,3 млн 
тонн) при врожайності 38,7 ц/га (у 2015 р. – 34,7 ц/га).

• Ячмінь обмолочений на площі 2,0 млн га (71%), намолочено 6,6 млн тонн зерна (у 2015 р. – 4,8 млн тонн) при 
врожайності 32,6 ц/га (у 2015 р. – 28,9 ц/га).

• Жито зібране на площі 18 тис. га (13%), намолочено 40 тис. тонн зерна (у 2015 р. – 16 тис. тонн) при 
врожайності 21,9 ц/га (у 2015 р. – 23,1 ц/га).

• Овес обмолочений на площі 8 тис. га (4%), намолочено 18 тис. тонн зерна (у 2015 р. – 6 тис. тонн) при 
врожайності 22,7 ц/га (у 2015 р. – 16,2 ц/га).

• Горох зібраний на площі 199 тис. га (83%), намолочено 628 тис. тонн (у 2015 р. – 310 тис. тонн), врожайність 
31,6 ц/га (у 2015 р. – 21,4 ц/га).

• Озимий ріпак обмолочений на площі 312 тис. га (68% прогнозу), намолочено 805 тис. тонн (у 2015 р. – 977 тис. 
тонн) при врожайності 25,8 ц/га (у 2015 році – 23,6 ц/га).

Можливо, цифри не зовсім точні – нам це складно наразі досконало перевірити. Але цілком ясно і не потребує 
перевірки те, що майже за всіма культурами аграріям вдалося досягти більшої, ніж в минулому році, врожайності. 
Головну роль в цьому зіграли сприятливі погодні умови – торік посуха зірвала всі плани. Не останнє місце зайняла 
більша підготовленість аграріїв до нестабільної погоди, адже це літо відзначилось суттєвими перепадами 
температури з дуже високої до аномально низької. Але все одно навряд чи цьогорічні показники будуть значно 
відрізнятись від ситуації в 2013-2014 рр. Втім, слід вже вкотре відмітити впевнений процес інтенсифікації, 
що активно триває зараз у вітчизняній аграрній галузі. Іноді він доходить до певних крайнощів, коли кількість 
врожаю стає важливішою за якість та безпечну збалансовану агрономію. Однак цей бум «більше, ще більше!» слід 
пережити. В умовах теперішнього розвитку експортного потенціалу ці потреби цілком закономірні та зрозумілі. 
Однак, деякі сільгоспвиробники вже серйозно замислюються над зменшенням кількості тих самих азотних добрив 
та впроваджують в свої господарства інноваційні економічні підходи. Зменшення собівартості в цих аспектах 
розвантажить шалену потребу в збільшенні прибутку за рахунок збільшення врожайності. Тоді вже буде набагато 
цікавіше…



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 стане нерен-
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 точок 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 було 
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. 

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

Ярослав Бойко,  
кандидат с.-г. наук,  
директор AgriLab,  
член Міжнародного товариства  
з точного землеробства (ISPA) і 
його офіційний представник в 
Україні
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Продовжити родинне ремесло – вирощувати хліб – судилося 
власнику та генеральному директору ПП «Україна-Агро-2 С», 
що в с. Юрківці Чемеровецького району Хмельницької області, 
Олегу Леонідовичу Скринчуку – гідному нащадку слави бать-
ка-героя, знаного аграрія Чемеровецького краю Леоніда Юрі-
йовича Скринчука.

Так вже повелося у цій родині, що прі-
оритетними при виборі професії для кіль-
кох поколінь стали медицина та сільське 
господарство. Мати Олега Леонідовича у 
свій час працювала медсестрою, батько 
був знаним на всю Україну й  Радянський 
Союз аграрієм. Тож старший син цього 
подружжя Юрій став лікарем, а молодший 
– продовжив батькову справу, обравши 
спеціальність агронома, а тепер уже і його 
син Леонід підтримуватиме цю родинну 
традицію.

Отримавши у спадок від батька профе-
сійні знання, Олег Леонідович Скринчук 
доклав максимум зусиль задля того, щоб 
стати лідером на хліборобській ниві, до-
сягнувши найвищої на Хмельниччині вро-
жайності зернових. Завдяки його вмілому 
керівництву, дбайливому ставленню до 
людей, впровадженню нових інтенсивних 
технологій та стратегічному плануванню 
ПП «Україна-Агро-2 С», попри складну 
економічну ситуацію в аграрній галузі, не 
зупиняється на досягнутому, а продовжує 
розвиватися і нарощувати свої потужності. 
Звісно, що левова частка такого успіху по-
лягає у професійній майстерності та орга-
нізаторському таланті Олега Леонідовича 
Скринчука.

До речі, його неодноразово обирали 
депутатом районної ради. Перебуваючи 
на цій посаді він першочергово займався 
проблемою соціально-економічного від-
родження господарств та сіл району.

На інтерв’ю Олег Леонідович приїхав 
на квадроциклі прямо з поля, адже в 
господарстві тривають жнива, які цього 
року стартували наприкінці червня. Наша 
розмова відбулась у робочому кабінеті, 
в якому колись працював його батько. 
Тут нічого не змінилось із тих часів – ті 
ж меблі, вазони, друкарська машинка, 
чорно-білі світлини на стіні – німі свідки 
великої слави останнього Героя Соціа-
лістичної Праці Чемеровеччини. Про те, 
що колишній господар цього кабінету 

відійшов в інші світи, свідчить лише його 
портрет із траурною стрічкою, поряд з 
яким іконки, статуетки Діви Марії й Ісуса 
Христа та просфори. Примітно, що син так 
трепетно береже світлу пам›ять про свого 
батька. До речі, в Юрківцях біля централь-
ної садиби господарства «Україна-Агро-2 
С» стоїть монумент визначному господар-
никові Леоніду Юрійовичу Скринчуку, про 
якого й досі згадують лише хороше всі ті, 
хто його знав.

– Олеже Леонідовичу, будучи си-
ном такого уславленого батька, Вам, 
напевно, долею судилося продовжити 
справу його життя…

– Це справді так. Оскільки мій стар-
ший брат Юрій пішов маминою стежкою, 
обравши медицину, батько дуже хотів, 
щоб я перейняв його хліборобський досвід. 
Тому після закінчення Юрківецької восьми-
річки та Чемерівецької середньої школи 
№2, я вступив до Кам’янець-Подільського 

сільськогосподарського інституту на 
спеціальність «Агроном». Згодом працював 
агрономом-насіннєводом під батьківським 
керівництвом. У скрутні 90-ті роки пішов 
у нафтовий бізнес, відкрив АЗС. Далі 5 років 
був директором підприємства, що нада-
вало сільсьгосподарські послуги. Згодом я 
повернувся в аграрний бізнес, очолив госпо-
дарство в Бережанці, у той час батько був 
головою АФ «Україна» в Юрківцях.

До речі, ще за часів Союзу батько 
керував досить потужним колгоспом, до 
складу якого входили Чемерівці, Ямпільчик, 
Юрківці і Теремківці. В обробітку було 
3600 га землі, а також добре розвинуте 
тваринництво – до 8000 голів ВРХ. У Те-
ремківцях стояв відгодівельний комплекс 
на 4000 голів, щорічний прибуток від якого 
складав 5 млн. рублів. У смт. Чемерівці 
за кошти колгоспу побудували будинок 
культури, спортзал, школу №2, два дитячі 
садки, перші п’ятиповерхівки. За визначні 
заслуги батька нагородили численними 
орденами й медалями, він став Заслуже-
ним працівником сільського господарства 
й Героєм Соціалістичної, був депутатом 
Верховної Ради УРСР.

У січні 2009 р. на базі сіл Юрківці, Бере-
жанка та Вишнівчик ми створили одне 
господарство, він був дуже задоволений, а 
вже 5 жовтня батька не стало…

ГІДНИЙ 
СПАДКОЄМЕЦЬ 
ДИНАСТІЇ 
ХЛІБОРОБІВ

ГІСТЬ НОМЕРА
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– Які настанови дав Вам батько у 
свій час?

– Він неодноразово мені наголошував 
на тому, що завжди треба прислухатися 
до думки людей, бо якщо працівники бу-
дуть задоволені, то буде хороший резуль-
тат і господарство процвітатиме. А ще 
батько впроваджував нові технології, мав 
стратегічний план розвитку господар-
ства. Я теж стараюся робити все за його 
прикладом.

– Які культури вирощуєте?
– На сьогодні ми маємо в обробітку 

3500 га землі. Вирощуємо зернові культури 
– пшеницю, озимий і ярий ячмінь, озимий 
ріпак, сою та кукурудзу. Особливу увагу 
звертаємо на сою, кукурудзу та ріпак, 
оскільки саме ці культури найрентабель-
ніші для нас. Ціна на них щороку зростає. 
На власних сортах ріпаку ми виходили 
на врожайність до 50 ц на круг, а гібриди 
давали й до 60 ц на круг і більше. Зокрема, 
гібриди ріпаку від Lembke і Basf дають до 
70 ц/га. Урожайність озимої пшениці в 
нашому господарстві складає 100-110 ц/
га. Цього року через малу кількість опадів, 
а також травневі заморозки, показники 
трохи зменшились. На сьогодні озимий яч-
мінь дав 65-67 ц/га, а ярий – 60-65 ц/га. Спо-
діваємось, що соя і кукурудза не підведуть 
наших надій, бо в червні пройшли дощі. 
Наразі ми готуємо 600 га під озимий ріпак, 
вже закупили міндобрива, щоби з 10 серпня 
розпочати сівбу. Також плануємо посіяти 
400 га озимої пшениці.

– Де зберігаєте вирощене, і куди 
збуваєте зерно?

– Раніше користувалися послугами 
ХПП, возили зерно у сусідні господарства. 
Але через те, що ми збільшили посіви куку-
рудзи, вирішили збудувати новий сушиль-
ний комплекс, який буде просушувати 1000 
тонн зерна пшениці і 400 тонн кукурудзи. 
20 липня здаємо його в експлуатацію. 
Також уже збудували склад для зберігання 
зерна на 6000 тонн. На осінь плануємо до-
будувати ще один такий. Свою продукцію 
збуваємо на внутрішньому ринку, шукаємо 
тих, хто нам більше заплатить.

– Якій технології обробітку ґрунту, 
і яким добривам надаєте перевагу?

– У нас хороші чорноземи, тож ми 
прихильники класичної технології обро-
бітку ґрунту. Застосовуємо переважно 
мінеральні добрива українського, білорусь-
кого, польського та російського вироб-
ництва. Під закладку пшениці даємо 6 ц 
аміачної селітри в діючій речовині, плюс 
восени ще 2 ц. токосуміші і центнер суль-

фату магнію. Загалом під пшеницю вико-
ристовуємо до тонни міндобрив. Під ріпак 
даємо 5 ц аміачної селітри. Також на площі 
50-100 га застосовуємо органічні добрива, 
які беремо у своїх сусідів.

– Що маєте у технічному парку 
господарства?

– З 2009 року ми закупили нову тех-
ніку, оновивши парк господарства. Маємо 
трактори John Deere і Caterpillar гусенич-
ний, всю причіпну техніку до них – три 
плуга, культиватори. В цьому році при-
дбали посівний комплекс PÖTTINGER. Також 
маємо і самохідний обприскувач та 5 ком-
байнів – 4 Сlaas Lexion і Claas Tukano. Маємо 
12 КамАЗів, які повністю забезпечують 
доставку зерна. На жнивах працюють та-
кож невеличкі машини.

– Скільки людей працює у госпо-
дарстві?

– У штаті в нас 100 працівників. До 
керівного складу, крім мене, входить та-
кож директор, головний агроном, агроном 
по захисту рослин, агроном, обліковець, 
головний інженер, бригадир тракторної 
бригади, завідувачі токами, інженер по 
автопарку. Разом із бухгалтерами ке-
рівний склад нараховує 20 осіб. Колектив 
молодий. Багато хлопців до 30 років сіли 
на комбайни та трактори. Загалом 
працює 20 шоферів і 12 трактористів. Я 
задоволений усіма, адже вони добре справ-
ляються з поставленими завданнями. У 
нас зарплата йде не лише в грошовому, а 
й зерновому еквіваленті – 10% від вимоло-
ту. Комбайнери заробляють 10-12 т зерна 
за сезон, плюс зарплата – 6-10 тис. грн., 
на обприскуванні буває й 20 тис. грн. Ми 
щоразу зважаємо на інфляцію, стараємося 
піднімати зарплату, щоб зацікавити лю-
дей. Проте цього року нам зняли 50% ПДВ, 
а це були кошти, на які ми розвивалися, до 
того ж оренда теж виросла вдвічі, тому 
буде непросто втілювати задумане.

– Скажіть, будь ласка, які першо-
чергові завдання зараз стоять перед 
колективом?

– Наразі наші першочергові завдання 
– зібрати урожай і підготуватись до осін-
ніх польових робіт: закупити мінеральні 
добрива та посіяти озимі культури. Цього 
року плануємо сіяти 1500 га озимини. Впер-
ше хочемо посіяти озиме гібридне жито 
від KWS, яке дає до 100 ц/га. До речі, навесні 
вже посіяли 70 га гібридної кукурудзи від цієї 
фірми. Позаторік ми зробили експеримент: 

після озимого ячменю посіяли гречку і зібра-
ли другий укіс 2 т/га. Торік через засуху греч-
ка не дала очікуваних результатів. В цьому 
році знову посіяли і надіємось на хороший 
урожай, зважаючи на те, що були дощі.

– Чи не плануєте взятися за тва-
ринництво?

– Ми займаємося виключно рослинни-
цтвом, бо тваринництво для нас нерен-
табельне через нестабільні ціни на м'ясо 
та молоко. До того ж, щоб розпочати «з 
нуля», треба вкласти значні кошти, а для 
цього потрібно брати кредити.

– Хмельниччина здавна славиться 
своїми садами. Чи не думали Ви про цю 
галузь?

– Садівництвом займаються наші су-
сіди «VITAGRO». На мою думку, наразі ринок 
яблук досить насичений, тому вистачає 
вже засаджених садів. До того ж, це неде-
шеве задоволення. Ми не бачимо в цьому 
перспективи, тому шукаємо ті культури, 
які давали б максимальну вигоду.

– А як у Вас справи з соціальною 
сферою?

– Загалом у нас 1500 пайовиків, розмір 
паю – 1,40 га-2,40 га. Щомісяця ми платимо 
нашим пайовикам 300-400 грн/га. Восени ми 
безкоштовно оремо й культивуємо їм городи. 
Також за кошти господарства ми перекрили 
будинок культури в Бережанці, відбудували 
дитсадок у Бережанці та Юрківцях, огоро-
дили кладовища в цих селах, в Бережанці 
збудували автобусну зупинку. Помагаємо з до-
рожнім покриттям, повністю взяли на себе 
оплату за водопостачання в цих селах.

– Олеже Леонідовичу, скажіть кіль-
ка слів про Вашу сім’ю.

– У мене є дружина і син Леонід, якого 
ми назвали на честь дідуся. Він закінчив 
школу в цьому році. Леонід у нас один, 
тому мусить продовжувати справу свого 
діда й батька. Сподіваюсь, що до того 
часу, коли агрофірма перейде до нього, ми 
зможемо її ще більше розвинути. Дружина 
у мене медик. У свій час батько жартував: 
біля одного аграрія п’ять медиків проживе.

– А як відпочиваєте?
– У гарячу пору часу на відпочинок 

практично немає. Під час жнив доводить-
ся працювати і до четвертої години 
ранку. Зазвичай відпочиваю взимку. Люблю 
кататися на лижах, ходжу на полювання. 
Інколи вдається вирватися на море. Це 
буває в черевні перед жнивами.

Леся Заморська
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ДЕНЬ ПОЛЯ В МЕЖИРІЧЦІ: 
ПРОФЕСІЙНА РОЗМОВА КАРТОПЛЯРІВ

Сьомого липня на Івана Купала в селі Межирічка Радомишльського району, що на Жито-
мирщині, відбувся День поля. Професійна зустріч провідних картоплярів Житомирщини, 
Київщини та Вінниччини проводилася на базі фермерського господарства «Межирічка», яке 
вже протягом 24 років займається вирощуванням картоплі, впроваджуючи найновіші тех-
нології вирощування цієї популярної поліської культури. Організаторами зібрання аграріїв 
стали ТОВ «Агріко Україна» та компанія «Адама».

Фермерське господарство «Межирічка» – це сімейне 
сільгосппідприємство, де працює родина Бойченків: Микола 
Петрович, його дружина Марія Іванівна і двоє синів Олексій 
та Олександр. Розпочинали свою сільськогосподарську діяль-
ність в 1992 році з двох гектарів землі, а в 2000-ому створи-
ли фермерське господарство. Тоді сільська рада виділила 
фермерам 20 гектарів. З часом жителі Межирічки і сусідніх 
сіл все більше довіряли Бойченкам свою розпайовану землю. 
І нині ФГ уже обробляє дві тисячі гектарів. Картопля завжди 
була головною культурою на полях господарства. У 2016 році 
посаджено 370 гектарів бульби. В основному на полях сорти 
голландської селекції. Найбільші площі цього року посаджено 
такими сортами, як «Пікассо», «Арізона», «Рів’єра» та інші. Реа-
лізують свою продукцію в супермаркети столиці і не тільки.

«Нам приємно співпрацювати з цим господарством, 
поставляючи насіння картоплі, адже воно одне з типових, на 
яких має базуватися економіка України, – сказав у своєму ві-
тальному слові директор ТОВ «Агріко Україна», президент 
Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Мико-
ла Павлович Гордійчук. – Мова йде про середнього фер-

мера, який бере на себе відповідальність за всю соціальну 
сферу села. Тут живе і працює вся родина фермера: дружина, 
сини, а ще підростає п’ятеро внучок. Фермерське господар-
ство забезпечує роботою не тільки жителів Межирічки, а й 
сусідніх сіл. Якщо говорити про стратегію  села, то розвиток 
сільських територій немислимий без таких фермерів. Ми ста-
вимо такі господарства в противагу потужним холдингам, які 
лише обробляють землю і вивозять продукцію, не особливо 
турбуючись за тих, хто дає землю в оренду».

Микола Бойченко – один із тих керівників, які не стоять 
на місці, а постійно вдосконалюють технології, всі аграрні 
новинки, не гаючи часу, впроваджують в життя. У цьому 
неодноразово переконувалися його партнери, зокрема, 
постачальники засобів захисту рослин.

«Уже другий рік наші продукти використовуються на 
полях господарства. – говорить регіональний директор 
компанії «Адама Україна» Андрій Богданович Іщук. – Ми 
маємо широкий вибір препаратів захисту рослин, а головне 
– ми на основі передового досвіду комбінуємо оптимальну 
кількість діючих речовин для кожної культури, враховуючи 
природно-кліматичні умови тощо. Саме на полях цього 
господарства ми бачимо господарський підхід, дотримання 
рекомендацій, результатом чого є гарна дія наших засобів 
захисту рослин і високі врожаї».

На зібранні фахівці розповіли присутнім про захворю-
вання картоплі та боротьбу з ними. А потім всі відвідали 
картопляні поля, які вразили своєю доглянутістю та 
гарними видами на цьогорічний врожай. Це підтвердили 
і викопані кущі картоплі різних сортів, зокрема Рів'єра, 
Арізона, Еволюшн, Воларе, Мадлен, Люся та ін.

Учасники зібрання були свідками копання молодої 
картоплі на замовлення столиці – гарний врожай другого 
поліського хліба вражав присутніх.

День поля в Межирічці став справді професійною розмовою 
картоплярів регіону, де вони могли не лише вислухати фахівців, 
побачити на полі впровадження новинок аграрного ринку, а й 
поспілкуватися між собою, поділитися думками на майбутнє.

Приємним сюрпризом для учасників Дня поля став 
виступ справжніх козаків зі школи козацького гарту імені 
Данила Нечая, які демонстрували козацьке мистецтво та 
спритність.

Лариса Філоненко
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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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Вдалий старт - успішний фініш
Передпосівна обробка насіння препаратом Гуміфілд Форте Брікс в.с. 
стимулює проростання, появу дружніх сходів, сприяє продуктивному 
кущенню, перезимівлі та високоякісному врожаю 

Гумінові кислоти - 
розчинні лише у вигляді 
солей, мають високу 
фізіологічну активність. 
Виступають антистресан-
тами широкого спектру 
дії, стимулюють ріст та 
розвиток кореневої 
системи.

Фітогормони (аукси-
ни, гібереліни, ци-
токініни, абсцизова 
кислота та етилен)
Походження. Розрізня-
ють природні і синтетичні 
фітогормони. Природні 
- найактивніші, їх добува-
ють із морських водорос-
тей, які перебувають у 
жорстких екстремальних 
умовах припливу/відпли-
ву (води і повітря) та різ-
ких коливань температур. 
Високий вміст фітогормо-
нів допомагає водоростям 
швидко адаптуватися до 
стресових умов.

Екстракт морських водо-
ростей зберігає всі активні 
речовини: фітогормони, 
альгінову кислоту, полі- та 
олігосахариди.
Механізм дії. У стре-
совому стані під дією 
екзогенних факторів у 
рослині порушуються 
обмінні процеси та синтез 
фітогормонів. Обробка 
насіння препаратом 
Гуміфілд Форте Брікс в.с. 
активізує окисно-обмінні 
процеси ендосперму, 
енергію проростання, та 

польову схожість насіння. 
Стимулює ріст та розвиток 
кореневої системи, дов-
жину і кількість кореневих 
волосків, регулює водний 
баланс.
Висновок. При обробці 
насіння фітогормони і 
гумінові кислоти проявля-
ють синергічний ефект.
Фітогормони, потрапивши 
в насіння, одразу акти-

вують обмін речовин, а 
гумінові кислоти подовжу-
ють дію ще на 14 днів.
Гуміфілд Форте Брікс в.с. -
спеціалізований препарат 
виробництва Humintech 
(Німеччина), що містить 
екстракт морських во-
доростей із комплексом 
фітогормонів і фізіологіч-
но активних речовин та 
солі гумінових кислот.

Екстракт морських водоростей 60 г/л
Солі гумінових кислот 135 г/л
у т.ч.: амінокислоти 20 г/л
            калій (K2O) 20 г/л
            мікроелементи 5 г/л
рН 10-11
Обробка насіння - 0,8 л/т 
вегетаційні обприскування - 0,2-0,4 л/га

Затрати від 30 грн на 
одну гектарну норму 

обробки насіння 
озимих зернових

Кліматичні фактори

Ґрунтові фактори

Коментар Запорізька область, Пологівський район,
ТОВ «Агрофірма Батьківщина»

Контроль

Фото 1 Фото 2

КонтрольГуміфілд 
Форте 

Брікс в.с., 
0,8 л/т

Гуміфілд 
Форте 

Брікс в.с., 
0,8 л/т

Олексій Волошин, агроном 
ТОВ «Агрофірма Батьківщина», 
Запорізька область,  
Пологівський район
Інтенсивна технологія вирощуван-
ня сільськогосподарських культур 
вимагає великих витрат. Головним 
завданням агронома є виростити 
і зберегти плановий врожай без 

втрат. Тому в нашій технології провідне місце займають гумати 
німецької компанії HUMIMTECH. Ефективністю препаратів Гу-
міфілд, Гуміфілд Форте (Фульвік, Макс, Аміно) і Фульвітал Плюс 
задоволені, застовуємо на всіх культурах: пшениці, соняшнику, 
кукурудзі, адже вони найконцентрованіші за вмістом гумінових 
і фульвових кислот на ринку України. Вони проявляють анти-
стресову та стимулюючу дію, підвищують імунітет, покращують 
опірність шкідливим факторам (шкідники, хвороби, післядія 
пестицидів), які з’їдають наш врожай. Вперше минулої осені 
спробували спеціалізований препарат Гуміфілд Форте Брікс 
в.с., 0,8 л/т (гумінові кислоти з морськими водоростями) для 
обробки насіння озимини у порівнянні з контролем. На досліді 
сходи отримали на 2-3 дні раніше, вони були більш вирівняні з 
кращим розвитком коренів. Весною швидше відновили веге-
тацію, сформували більшу кількість продуктивних стебел (3-4), 
порівняно з контролем (2-3 стебла на 1 рослині), а кількісні 
показники різниці приросту врожаю покажуть жнива.
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КоментарХерсонська область, Великоолександрівський район,
ФГ «Ельдорадо»

Контроль

Контроль

Гуміфілд Форте Брікс в.с., 
0,8 л/т

Гуміфілд Форте Брікс в.с., 
0,8 л/т

Юрій Малета,  
агроном ФГ «Ельдорадо»,  
Херсонська область, Велико- 
олександрівський район:
Наша зона знаходиться в умовах 
ризикованого землеробства. Опадів 
мало, а в критичні фази (закладання 
врожаю, цвітіння, формування та 
наливу зерна) тримаються високі 

температури. Тому без допомоги гуматів у технології вирощу-
вання не обійтися. Препаратами Гуміфілд та Фульвітал Плюс  
задоволений, бо це німецька якість, стабільна дія і доступна 
ціна. Гуматами ми обробляємо насіння і обприскуємо по 
вегетації. До цього насіння обробляли препаратом Гуміфілд 
ВР-18, 0,8 л/т, а минулої осені спробували новинку (гумінові 
кислоти з морськими водоростями) Гуміфілд Форте Брікс в.с., 
0,8 л/т.  Контроль закладався на паровій пшениці в опти-
мальні терміни сівби, а дослід із Гуміфілд Форте Брікс в.с. – на 
пшениці після соняшнику із запізнілими термінами. До входу 
в зиму рослини з Гуміфілд Форте Брікс в.с. мали потужнішу ко-
реневу систему і ввійшли в зиму добре розкущені, порівняно 
з контролем. Весною рослини швидше відновили вегетацію, 
сформували більшу кількість продуктивних стебел і мали 
насичене темно-зелене забарвлення вегетативної маси. Отже, 
різницю між контролем і препаратом Гуміфілд Форте Брікс 
в.с., 0,8 л/т ми побачили, в ефективності дії пересвідчилися та 
чекаємо на жнива. 

Козаренко Дмитро 
Олександрович, заступник 
директора з маркетингу 
і розвитку продукту ТОВ 
”Агротехносоюз”

Аврамчук Богдан Іванович, 
агроном-дослідник ТОВ 
”Агротехносоюз”





ОСОБЛИВОСТІ ПОСІВУ РІПАКУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
NO-TILL – ЩО ПОТРІБНО ВРАХУВАТИ?
Ріпак – це культура, яка починає осінню посівну компанію. Щоб успішно вирощувати ріпак 

за технологією ноу-тілл, потрібно здійснити якісний посів та дотримуватись технології виро-
щування. Посів ріпаку таким чином має свої особливості. Що потрібно зробити, щоб гаранто-
вано отримати сходи ріпаку за технологією No-Till? 

Ріпак – це дрібнонасіннєва культура, діаметр 
насіння – 2-4 мм. Період посіву – серпень, коли вологи 
в ґрунті мало. Ріпак висівається на невелику глибину 
– 2-4 см. Ці фактори обумовлюють особливості посіву 
цієї культури.

При нульовому обробітку на полі завжди залиша-
ються рослинні рештки попередньої культури, які в 
подальшому мінералізуються. Якщо рослинні рештки 
попадають в насіннєве ложе, вони мають негатив-
ний вплив на проростки. При мінералізації решток 
виділяються карбоксилові кислоти, що є отрутою для 
висіяного зерна. Для дрібного насіння ріпаку з незнач-
ною енергією, силою та імунітетом ці кислоти – вірна 
смерть. Саме такі ризики існують при посіві ріпаку, 
адже посів на невелику глибину при великій кількості 
рослинних решток може спричинити потрапляння їх в 
насіннєве ложе.

Якщо врожай попередника склав не більше 3 тонн, 
і кількість рослинних решток на полі невелика, то 
ймовірність, що рештки будуть потрапляти до насіння, 
буде невисокою.

Попередник з високим врожаєм дає багато решток. 
Якщо після збирання пройшли дощі, то буде проходи-
ти інтенсивна мінералізація протягом місяця до посіву 
ріпаку. В такому випадку теж набагато знизиться 
ймовірність негативного впливу рослинних решток на 
проростання насіння ріпаку.

Але якщо на полі багато рослинних решток і про-
цес мінералізації проходив слабо, то при глибині посі-
ву 2-4 см вони можуть потрапляти у насіннєве ложе та 
негативно впливати на проростки та сходи ріпаку.

Потрібно уникнути цієї ситуації або хоча б мінімі-
зувати вплив на проростки. Є декілька методів, як це 
зробити.

НЕПРАВИЛЬНО
Самий простий та дієвий вихід в такій ситуації – 

спалити стерню. Так, ви гарантовано отримаєте сходи 
ріпаку. Але збереження та управління рослинними 
рештками – це один з основних принципів No-Till. 

Якщо Ви хочете отримати всі вигоди та переваги цієї 
технології, то не варто цього робити, а піти одним із 
шляхів, про які піде мова нижче.

ПРАВИЛЬНО
Правильний шлях з точки зору технології No-Till – 

звільнення рядку посіву від рослинних решток. Для 
цього можна використати додаткові робочі органи 
сівалки.

Робочий орган, який може виконати цю функ-
цію – гільйотина від Semeato. Цей ріжучий елемент 
звільнить рядок від рослинних решток. Посіви гарно 
сходять, рослинні рештки залишаються на полі, як 
цього вимагає технологія No-Till, і не впливають нега-
тивно на проростки.

При розгляді посіву із гільйотинами потрібно також 
зауважити, що даний спосіб хороший для посіву ріпа-
ку із декількох сторін. По-перше – гільйотина розрізає 
рослинні рештки і звільняє та очищає рядок посіву 
від рослинних решток попередника. По-друге – за до-
помогою гільйотини ми можемо одночасно з посівом 
вносити добрива під горизонт посіву ріпаку. Саме 
завдяки цьому ми можемо сказати, що це є один із 
найбільш оптимальних шляхів посіву ріпаку за техно-
логією No-Till із дотриманням вимог самої технології. 

Ще один робочий орган, який може звільнити рядок 
– розгортач рослинних решток. Він встановлюється 
на сівалку перед сошником. Для ефективної роботи 
розгортача потрібно враховувати ширину міжряддя. 
З досвіду: щоб розгортачі звільняли рядок та не загор-
тали сусідній, ширина міжряддя має бути не менше 
34 см.

При правильних налаштуваннях з цим завданням 
може впоратися і хвилястий колтер. Але для розгор-
тання рослинних решток потрібно підібрати опти-
мальний тиск, глибину та розмір хвилі цього робочого 
органу.

Джерело: http://blog.agromir-notill.com/ua/osoblivosti-posivu-
ripaku-po-texnologi%D1%97-nou-till-shho-potribno-vraxuvati/
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ВИСОКА КОМПЕТЕНЦІЯ В РОСЛИННИЦТВІ 
– АГРОЦЕНТР «СИНГЕНТА-ОБОЛОНЬ»

Вимоги до підвищення культури та якості аграрного ви-
робництва зростають все стрімкіше і стрімкіше. Передові 
компанії світу на хвилі сучасного технологічного сплеску 
та великих можливостей розробляють інноваційні патенти 
в різних сферах сільського господарства – аграріям тре-
ба тільки встигати їх впроваджувати. А це не так просто, 
адже в процесі живої практики завжди виникають питання 
та неоднозначні ситуації. Тому дуже важливо, коли компа-
нія-виробник організовує спеціальні заходи для аграріїв, 
де в теорії та на практиці проводить навчання за викорис-
танням свої продуктів. Одним з таких потужних проектів є 
відома «Майстерня Аграрія» компанії «Сингента». 17 черв-
ня 2016 р. вона була проведена в навчальному Агроцентрі 
«Сингента» - «Оболонь».  

Валерій Голиняк, директор 
Західного бізнес-регіону компанії 
«Сингента» відзначає: «Формат за-
ходу в цьому році буде традиційний. 
Але є певна новинка: на платформі 
Seedcare наразі встановлений наш 
перевізний комплекс для обробки 
насіння, яким ми надаємо послуги 
товаровиробникам. Згідно їхнього 
замовлення, обладнання доставля-
ємо в господарство і обробляємо 

насіння озимих і ярих культур – звіс-
но, тільки препаратами  «Синген-
та». Цей комплекс існує у нас вже 
декілька років, і він був перший в 
Україні. Обладнання – з Німеччини 
та Франції. Дуже якісна і продуктив-
на машина». 

Зацікавившись, ми одразу разом 
першою групою аграріїв відправи-
лись в лабораторію Seedcare (за-
хист насіння) – це один з найбільш 
потужних секторів компанії «Син-
гента», який займається забезпе-
ченням повноцінного та рентабель-
ного врожаю. Тут були висвітлені всі 
аспекти протруювання насіння – як 
раз підійшов час задуматись над 
цим питанням. До того ж, всі спеці-
алісти у виступах враховували спе-
цифіку кліматичних умов Західного 
регіону.

Світлана Чоні, канд. с/г наук, 
технічний партнер з підтримки 
і розвитку фунгіцидів, протруй-
ників насіння зернових культур, 
ТОВ «Сингента»: «Сьогодні ми 

представляємо два інсекто-фун-
гіцидних протруйника: Селест® 
Макс і Селест® Топ, і декілька 
протруйників  фунгіцидного на-
прямку: Максим® Стар, який 
вже давно на ринку і має хоро-
шу репутацію, Сертікор®, який 
найбільше підходить для ярого 
ячменю, та Максим® Форте 
– протруйник «преміум-класу» 
для захисту зернових колосових 
культур від основних хвороб, який 
має максимальну на сьогоднішній 
день в Україні ефективність про-
ти фузаріозів, снігової плісняви, 
гельмонтоспоріозів, дає частковий 
стимулюючий ефект для нарощен-
ня вегетативної маси самої росли-
ни. В цьому році у нас очікується 
реєстрація нового протруйника 
Максим® Тріо, який поки що вико-
ристовується тільки на демонстра-
ційних ділянках. Також ми будемо 
показувати протруйники для сої 
– відбудеться порівняння двох на-
ших фунгіцидних препаратів: Мак-
сим® XL та Селест® Топ, за яким 
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нещодавно отримали реєстрацію 
також на сої. Що дуже цікаво: ми 
протруювали насіння в суміші з 
рідкими інокулянтами, бульбочки 
утворилися, тобто можна говорити 
про те, що така суміш можлива й 
ефективна. Одночасне протрую-
вання сої значно менше травмує 
насіння в порівнянні з двоетапним 
протруюванням. Крім того, сьогод-
ні будемо обговорювати наш прот-
руйник для кукурудзи Форс® Зеа. 
На платформі Seedcare можна 
побачити суттєву різницю між ді-
лянкою, де був використаний тіль-
ки Максим® XL, і ділянкою, куди 
наносився Максим® XL в суміші 
з Форс® Зеа. Наприклад, густота 
стояння: 54 тис. рослин/га - без 
Форс® Зеа і 73 тис. рослин/га –  з 
Форс® Зеа. Підкреслю також, що 
для випробування ми брали насін-
ня, яке було протруєно цим пре-
паратом в суміші з Максим® XL в 
2015 році, і те, яке в 2016. Різниці 
між густотою стояння абсолютно 
немає. Тобто ці препарати ніяк не 
впливають на посівні якості насін-
ня навіть за тривалий час. А якщо 
в цьому підприємстві себе проявив 
би в повній мірі дротяник (чого не 
сталося через недостатність воло-
ги), різниця в густоті стояння була 
б ще більша. 

Крім того, будемо говорити 
про соняшник. На цій культурі ми 
також порівнюємо фунгіцидну об-
робку та інсекто-фунгіцидну. Зно-
ву таки, різниця значно помітна в 
густоті стояння: при висіві в нормі 
60 тис./га в першому випадку зі-
йшло 47 тис./га, а в другому – 57 
тис./га». 

Дмитро Ройко, оператор 
мобільного протруювального 
комплексу компанії «Синген-
та», детально розповів про його 
роботу, продемонструвавши її 
відвідувачам. «Мобільний комп-
лекс складається з очищувального 
обладнання К 531 Петкус, яке 
дозволяє чистити насіння по до-
вжині, ширині та легковагості. Він 
володіє потужною системою аспі-
рації, яка ефективно очищує зерно 
від пилу. Комплекс обладнаний 

решітним станом, звідки насіння 
поступає на трієрний блок, який 
відбирає дроблене зерно. Далі вже 
очищене, ціле насіння поступає в 
загрузочний бункер протруюваль-
ного апарату Віллі Ніклас ВН6, 
що точно дозує протруювач. Про-
дуктивність комплексу становить 
3,5–5,5 т/год. На виході отримуємо 
абсолютно чисте зерно, на яке 
рівномірно нанесений протруйник, 
до того ж, фасоване у біг-беги або 
у кузов автомобіля. Таким чином, 
ми гарантуємо господарству якість 
заводської обробки насіння».

Програма Агроцентру була роз-
ділена на декілька класів: окрім 
Seedcare, в якому були виявлені 
особливості якісної та безпечної 
обробки насіння протруйниками 
і методи контролю їх нанесення, 
ще два класи були присвячені 
стратегії і тактиці захисту рослин в 
умовах Західного регіону, а в 4-му 
влаштувалась Академія фітоекс-
пертизи.

Групи аграріїв курсували між 
платформами з різними культура-
ми, на кожній з яких був представ-
лений певний портфель засобів 
захисту  «Сингента». Зокрема, 
за такою тендітною культурою як 
соя на питання товаровиробників 
відповідав Володимир Макси-
мович, технічний партнер ТОВ 
«Сингента» з захисту сої, ріпаку 
та цукрових буряків. Він розповів 

аграріям про шкідників сої, окрес-
ливши тактику захисту від них. 
Зокрема, був зроблений акцент 
на фунгіцидний захист – препарат 
Амістар® Екстра, який ефективно 
запобігає появі на рослинах перо-
носпорозу, борошнистої роси, фу-
заріозу і, особливо, шкодочинного 
церкоспорозу. Крім того, дуже 
добре впливає на фізіологічний 
стан рослини. Важливим є й ака-
рацидний захист сої: інсектицид 
Вертимек® ефективно контролює 
павутинного кліща, який кожного 
року все більше і більше нано-
сить шкоди посівам сої. Препарат 
має трансламінарну дію, тобто 
швидко проникає через поверхню, 
що сприяє стійкості до змивання 
дощем, працює зі всіма рухомими 
стадіями кліща. Період захисної дії 
– до двох тижнів і більше. «Взагалі 
компанія «Сингента» має всі види 
захисту cої, окрім післясходових 
гербіцидів та інокулянтів. Але й 
вони наразі знаходяться в стадії 
розробки» - додав наприкінці пан 
Володимир.

Слід зазначити, що в Чемеро-
вецькому районі, де базується го-
ловний відділ ТОВ «Оболонь Агро» 
і, відповідно, сама «Майстерня 
Аграрія», за травень та половину 
червня випало лише 30 мм опадів, 
тобто показник зволоженості ґрун-
ту досить низький. До того ж, всі 
культури відчули на собі стрес від 
перепаду температур з прохолод-
них – на спекотні. Але ситуацію не 
можна назвати критичною, адже 
на підприємстві вже знають, що 
не слід розраховувати на ідеальні 
погодні умови, і вчасно турбуються 
про правильні агрономічні заходи.

Ситуацію на ТОВ «Оболонь 
Агро» коментує його директор 
Михайло Жила: «Напевно врожай 
в цьому році буде нижчий, ніж в 
попередньому, бо з опадами ситу-
ація не дуже. Але ми впораємося. 
З компанією «Сингента» давно 
і плідно співпрацюємо за агрохі-
мічним напрямком. Також в цьому 
році на наших демонстраційних 
полях представлені два гібриди 
озимого ячменю – придивляємось 
до них. Щодо пивоварного ячменю 
– фактично визначились з трьома 
сортами: Дача, Себастьян, Експло-
рер – вони якісні та стабільні.  
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Наразі також вивчаємо новий 
чеський сорт Франціс, який, мож-
ливо, будемо використовувати в 
наступному році у виробництві. 
Роботу Агроцентра «Сингента- 
Оболонь» я оцінюю дуже позитив-
но, оскільки будь-яка можливість 
побачити новинки, поспілкуватися 
з професіоналами є дуже цінною. 
Сподіваюсь, більшість відвідувачів 
привнесе в свою діяльність зерно 
істини з цього заходу».

Наступна ділянка, біля якої 
збирались аграрії – гібридний 
озимий ячмінь за спеціально 
розробленою технологією виро-
щування під брендом Hyvido™. Її 
особливості висвітлював Станіс-
лав Горпинюк, технічний екс-
перт Західного бізнес-регіону 
компанії «Сингента». Гібридне 
насіння в цьому ячмені за раху-
нок унікального поєднання бать-
ківських ліній дозволяє досягти 
вищих, ніж у звичайних сортів, 
урожаїв. Гібриди озимого ячменю 
мають високу кліматичну адап-
тивність та відмінні кормові якості 
товарного зерна. Ще одна родзин-
ка технології полягає у особли-
востях вирощування цих гібридів: 
вдвічі нижча норма висіву, ранні 
терміни посіву і збирання, оптимі-
зація доз мінерального живлення 
та захист посівів від хвороб і 
шкідників за рахунок спеціально 
підібраної системи використання 
ЗЗР. Компанія «Сингента» за за-
значеною технологією має наразі 
в портфоліо два гібриди озимого 
ячменю. СИ Леу – ранньостиглий 
гібрид з потенціалом врожайності 
9-10 т/га, пластичний для умов 
вирощування. Він має підвищену 
зимостійкість та посухостійкість, 
а також стійкість до вилягання. 
Хоббіт – середньоранній гібрид, 
який має аналогічну попередньо-
му гібриду стійкість та є толерант-
ним до збудників хвороб. Його 
потенційна врожайність в опти-
мальних умовах є 10-11 т/га. 

Технології вирощування куку-
рудзи, яку багато хто з аграріїв 
вважає найбільш рентабельною 
культурою, завжди привертає ува-

гу виробників. На демонстраційній 
ділянці Агроцентру була пред-
ставлена кукурудза з системою 
захисту Syngenta. Андрій Лук’ян-
ченко, технічний партнер ТОВ 
«Сингента» з захисту кукурудзи, 
розповідає про двохкомпонентний 
препарат Ампліго®: «До складу 
цього інсектициду входять дві дію-
чи речовини: лямбда-цигалотрин 
та хлорантраніліпрол. Цей засіб 
контролює практично всі рухливі 
стадії шкідника та ставить крапку 
у житті гусениці, що не відродила-
ся, якщо попадає на яйце (ще до 
нанесення нею шкоди); є ефектив-
ним проти гусениць як молодших, 
так і старших віків – навіть тих, які 
вже мають довжину більше 2 см. 
Ампліго® має велику перевагу у 
гнучкому відношенні з погодними 
умовами і, відповідно, в різних 
регіонах: він не змивається вже 
через годину після нанесення та 
одночасно є термостабільним, 
тобто його дія не змінюється а ні 
при підвищенні, а ні при зниженні 
температур. І крім того, дія цього 
препарату триває дуже довгий час 
– до 4-х тижнів. В Центральному 
та Західному регіонах України, де 
активно борються з кукурудзяним 
метеликом, вже оцінили ефектив-
ність та вигідність використання 
цього засобу для збереження вро-
жаю».

Наприкінці заходу аграрії  по-
ділились враженнями щодо сьо-
годнішньої «Майстерні Аграрія» 
та надали відгук про співпрацю з 
компанією «Сингента».

Володимир Горбатюк, голов-
ний агроном ТзОВ «Бучачагро-
хлібпром», Тернопільска обл.: 
«День поля сьогодні чудовий. Я 
особисто спостерігав за посівами 
сої, зокрема цікаві були аспекти її 
протруювання. Також спостерігав 
за кукурудзою – цікаво було, як 
протруювання вплинуло на норму 
висіву. Наразі розглядаємо ділян-
ки з ярим ячменем, на якому так 
само присутній захист препарата-
ми «Сингента» – виглядають рос-
лини гарно. Особисто ми плідно 
працюємо з ТОВ «Сингента» вже 
порядку 10 років. І немає такої 
культури, де б у нас не був вико-
ристаний якийсь з препаратів цієї 
компанії. Будемо і надалі з ними 
працювати ще не один рік». 

Анатолій Коваленко, голов-
ний агроном ТОВ «Медобори», 
Тернопільска обл.: «З компанією 
«Сингента» дуже плідно співпра-
цюємо, половина препаратів, які 
ми використовуємо в рослинни-
цтві, саме цього виробника. Це 
якісні, перевірені часом продукти, 
які дають хороший результат. Сьо-
годні принципово нового нічого 
не побачив, але є певні нові цікаві 
елементи в деяких технологіях, які 
взяв для себе на замітку. Також 
зацікавило насіння соняшника від 
«Сингенти», певно, будемо пробу-
вати його висівати, а також деякі 
гібриди кукурудзи». 

Олег Стаднійчук, головний 
агроном ГК «Хмельницьк-Млин», 
Хмельницька обл.: «Нам дуже 
дорогими є люди, які працюють 
в компанії «Сингента» – вони є 
порядними та відкритими. Саме 
тому у нас складається плідна 
співпраця. До того, ж радує якість 
препаратів та насіння. Сьогодні 
зацікавив соняшник – високоін-
тенсивний гібрид Суміко. Також 
відзначу гібрид НК Бріо – я його 
вважаю найкращим для нашого 
регіону».

Тетяна Бєлінська
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SAATBAU – НА СЛУЖБІ МАЙБУТНЬОМУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Наразі у господарствах тривають жнива, проте аграрії вже думають про посівну і готуються до неї, заку-
пляючи паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин і, звичайно ж, насіння. Адже кожен 
дбайливий господар добре знає, що без якісного насіння на високі врожаї годі сподіватися. До того ж ос-
танніми роками в Україні практично в усіх областях встановилася жарка погода з малою кількістю опадів, 
що аж ніяк не сприяє хорошим врожаям сільськогосподарських культур. Саме це змусило багатьох аграріїв 
шукати нові посухостійкі сорти та гібриди. 

Знана в Європі насіннєва компанія 
SAATBAU готова запропонувати їм 
свою допомогу – дати сільськогоспо-
дарським підприємствам впевненість 
у завтрашньому дні, забезпечивши їх 
високими врожаями завдяки якісно-
му насінню. Адже SAATBAU ось уже 
понад 60 років займається селекцією, 
розмноженням і продажем насіння у 
Європі. Щороку понад 130 сортів та 
гібридів 30 культур розмножуються 
в окремих кліматичних зонах Австрії 
та сусідніх країнах. У кооперативній 
групі SAATBAU насінництво ведеться 
на площі понад 40 тис. га. Дочірні 
підприємства знаходяться в Німеччині, 
Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, 
Україні та Росії.

Робота селекційних станцій компа-
нії, що розміщені в Австрії, Німеччині, 
Франції та Чилі, полягає у виведенні гі-
бридів кукурудзи, сортів озимої та ярої 
пшениці, озимого та ярого ячменю, 
озимого та ярого ріпаку, гороху, сої та 
багатьох інших культур. Високоякісне 
насіння, що вирізняється своєю чи-
стотою, здоров’ям і високою схожістю, 
виробляють на 10 сучасних заводах, 
розташованих в Європі. 

В Україні дочірнє підприємство ТОВ 
«Заатбау-Україна» працює вже три роки 
і має 7 регіональних представництв. 
Висококваліфіковані фахівці завжди 
готові надати потрібні консультації та 
рекомендації керівникам і агрономам 
українських господарств. Зокрема кон-
сультант Західного регіону Ярослав Ва-
сильович Балицький налагодив співп-
рацю з багатьма великими й малими 
агропідприємствами  Західної України, 
які вже не один рік вирощують гібриди 
та сорти різних сільськогосподар-
ських культур виробництва SAATBAU. 
Одним із таких є СФГ «Калина», що 
у с. Клювинці Гусятинського району 
Тернопільської області. Незважаючи на 
невеликі площі, у цьому фермерському 
господарстві займаються дослідниць-
кою діяльністю, мають демонстраційні 
посіви пшениці та сої, а також активно 
експериментують із різними системами 
захисту й живлення рослин. 

Агрономом у СФГ «Калина» працює 
Ігор Іванович Фостик. Саме він 
розповів нам про структуру посівних 
площ, а також про врожайність різних 
сільськогосподарських культур сортів і 
гібридів компанії SAATBAU.

«СФГ «Калина» обробляє 400 га 
землі, – зазначив Ігор Іванович. – Інше 
наше господарство «Еліта-Агро» 
має 140 га. Цього року під озимі 
пшениці у нас відведено 145 га, ози-
мий ріпак займав площу 93 га, ярий 
ріпак – 45 га, цукровий буряк – 45 
га, ячмінь – 72 га і соя – 95 га. Озимі 
пшениці компанії SAATBAU сіємо 
вже чотири роки. Це сорти Лупус і 
Паннонікус. Цього року посіяли 40 га 
Лупусу та 9 га Паннонікусу і зібра-
ли по 70 ц/га зерна кожного сорту. 
До речі, дані пшениці мають не 
лише хорошу врожайність, а й дуже 
високу хлібопекарську якість, адже 
клейковина в них до 30%. У попередні 
роки при більшій кількості опадів ці 
сорти давали до 85 ц/га. Загалом на 
наших демо-ділянках ми посіяли 10 
сортів пшениці SAATBAU. Це сорти 
Лукуллус, Лупус, Паннонікус, Тацітус, 
Фіделіус, Лупідур, Альбертус, Анге-
лус, Балітус і Фабіус. Під час збиран-
ня порівняємо їхню врожайність».

Як розповів Ігор Іванович Фостик, 
цього року в СФГ «Калина» також сіяли 
озимий ячмінь Ханнелоре, Хайді, Ма-
ріса і Монро від SAATBAU на площі 38 

Ігор Фостик (ліворуч),  
Ярослав Балицький (праворуч)
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ТОВ “Заатбау Україна”
02132, Україна, м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-ж, оф. 24
тел. +38 (044) 227 85 80, тел./факс: +38 (044) 227 89 80
www.saatbau.com

Регіональні представники ТОВ ”Заатбау Україна” 

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

Балицький Ярослав Західна Україна (067) 404 60 49

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

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

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

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

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

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

сотих під кожен із цих сортів. Усі вони 
показали себе з найкращого боку – 
дали врожайність від 84 до 102 ц/га. 

Задоволений агроном і двома сор-
тами гороху – Кензо і Тіп. Обидва дали 
по 45 ц/га. «Для гороху це дуже добре, 
адже був пізній посів, – пояснює Ігор 
Іванович. – Якби ми встигли посіяти 
його у березні, то врожайність була 
б вищою, адже потенціал цих сортів 
дуже великий».

Вже 5 років у даному господарстві 
сіють сою сортів Кордоба і Малага. 
Цього року на демо-ділянках вирі-
шили випробувати всю лінійку сої від 
SAATBAU, засіявши всі 9 сортів. Торік 
Кордоба дала 24 ц/га, у попередні роки 
– 35-37 ц/га. Як стверджує агроном, на 
минулорічну сою негативно вплинув 
засушливий липень, що не дав їй на-
лежно розвинутися. 

Також у фермерському господарстві 
сіють озимі ріпаки Гіколор і Труді. Цьо-
го року вони дали по 45 ц/га. Це на 500 
кг менше у порівняні з попередніми 
роками. Нестача вологи теж наклала 
свій відбиток на врожайності.

«Співпраця із компанією SAATBAU 
у нас розпочалася саме з ріпаків, – 
каже Ігор Іванович. – Ярослав Балиць-
кий запропонував нам посіяти гі-
брид Гіколор. Тоді ми вперше зібрали 
50 ц/га. Така врожайність була три 
роки поспіль. Тому тепер ми сіємо 
виключно їхні ріпаки». 

У СФГ «Калина» використовують 
інтенсивну технологію вирощування 
сільськогосподарських культур. Для 
захисту рослин від бур’янів, шкідників і 
хвороб застосовують лише оригінальні 
препарати компаній Ваsf, Syngenta, 
Bayer. Комбінують добрива від компанії 
Yara із  білоруською нітроамофоскою та 
аміачною селітрою.

Вже два роки поспіль тут роблять 
демо-посіви, щоб аналізувати різні 
сорти й гібриди. «Щодо ріпаку ми вже 
остаточно визначилися, – стверджує 
агроном. – А щодо пшениці, то є певні 
нюанси. Бо якщо це високоврожай-
ний сорт, то він не має належної 
хлібопекарської якості. Тому ми ви-
бираємо такі сорти, які мають висо-
кий вміст клейковини, зважаючи на 
те, що зерно збуваємо на млин».  

Найбільші площі в СФГ «Калина»  
відведені під пшениці сортів Лупус і 
Паннонікус від SAATBAU. Вони мають 
такі характеристики: 

ЛУПУС – ранньостиглий сорт із 
дуже високою якістю зерна (BQG 8); 
остистий, з високим потенціалом вро-
жайності; має відмінну зимостійкість 
і посухостійкість, добру стійкість до 
основних хвороб; 

ПАННОНІКУС – ранньостиглий 
остистий сорт з високою якістю зерна 
(BQG 7); високий потенціал врожай-
ності; висока стабільність та маса 
1000 насінин; стійкий до вилягання та 
основних хвороб листя.

Зважаючи на величезний досвід у 
насінництві, компанія SAATBAU йде в 
ногу з часом, дотримуючись кращих 
традицій і використовуючи інноваційні 
технології в даній галузі, адже якість 
насіння не терпить компромісів. Тож, 
придбавши продукт у професійного 
та відповідального виробника, ви 
гарантовано отримаєте високі врожаї 
та прибутки.

Леся Заморська



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.

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО
ГРАНУЛЬОВАНИЙ



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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– Олександре Петровичу, під час нашої розмові 21 
червня Ви зазначали в найближчих важливих планах 
фунгіцидну обробку цукрового буряку. Як вона відбу-
лася?

– 29 червня на полі з гібридами цукрового буряку 
Sesvanderhave зробили одну фунгіцидну обробку препара-
том Дерозал в кількості 0,5 л/га, а разом з нею – підгодува-
ли та простимулювали обмінні процеси рослини мікроеле-
ментами: бором і марганцем по 1 л/га. Зокрема, бор – це 
такий елемент, який зажди потребує буряк для нормально-
го фотосинтезу та збільшення цукристості. Попереду у нас 
ще два планових фунгіцидних внесення, одне – в кінці лип-
ня (препарат Імпакт), друге – в серпні (препарат Рекс Дуо). 

– Місяць тому у Вас на бурякових полях хвороб не 
було. Чи спостерігали їх пізніше?

– На деяких посівах з’явились перші прояви раму-
ляріозу та церкоспорозу, але не на площах з гібридами 
Sesvanderhave Предатор та Федеріка. Втім, профілактика 
в таких справах – це запорука ефективної агрономії. На-
разі вже на всіх полях листова поверхня в доброму стані, 
оскільки вчасно провели необхідні заходи. Це і є нашою 
важливою поточною метою – зберегти ту потужну листову 
поверхню, яку ми наростили, тому що в другій половині 
вегетації буряку відтік цукру відбувається саме з листової 
поверхні в коренеплід. Відповідно, немає її – немає нор-
мальної кількості цукру у виробництві. Це дуже важливо. 

– Погодні умови Ва с радують останнім часом?
– Пару разів за цей місяць по декілька днів стояла ве-

лика спека, до 37°С. Плюс до того, був різкий перепад до 
12°С. Буряк вистояв, тому що як полегшення за спекою 
приходила прохолода та невеликі дощі. Після 20 червня до 
сьогодні випало приблизно 45 мм опадів. Цукровий буряк 
знаходиться в нормальному стані вегетації, розвивається 
як треба, якихось складностей ми наразі не фіксуємо. Вже 
можу сказати, що ситуація краща, ніж в минулому році, 
бо все ж таки більше опадів, хоча і жаліємося на їх недо-
статність і в цьому сезоні. Але в 2015-му взагалі з липня по 
жовтень три краплі впало, тож, зараз треба радіти. Густина 
рослин на га досить хороша, зокрема Предатор на деяких 
ділянках складає 105 тис./га, Федеріка – до 100 тис./га. Я 
задоволений.

– Боротьба з бур’янами та шкідниками вже не є 
актуальною?

– Боротьба з бур’янами має певні економічні чинники. 
Зазвичай, 40 днів після сходів поле має бути чистим. Якщо 
так і є, то пізніша боротьба з бур’янами не є економічно 
ефективною. Якщо ми все правильно зробили, то одиничні 
бур’яни де-не-де вже не несуть шкоди. У нас проблема 
виникала з хвощем польовим, який важко піддається дії 
гербіцидів. Довелося частково прополювати вручну – ті 
ділянки, де його дуже багато. Головне, що буряк накрив 
хвощ листовою поверхнею і став, таким чином, панівною 
культурою. Наразі у нас площі без бур’янів. Гичка вже біль-
ша не виросте, тому зараз як раз все добре і ясно видно.

Щодо шкідників – серйозних уражень не було. Тлі не 
спостерігали. Профілактичної обробки не робили, останній 
раз вносили інсектицид на початку вегетації буряку, коли 
була загроза значного пошкодження довгоносиком. Тобто 
– так, наразі боротьба зі шкідниками не актуальна.

– Збирання цукрового буряку у Вас в цьому році 
планується в звичайні терміни?

– Ми в збиранні підлаштовуємося під роботу цукрового 
заводу. Складається об’єм заготівлі цукрової сировини, 
і ми дивимося, скільки приблизно її буде, і, відповідно, 
відштовхуючись від цього, плануються терміни запуску 
заводу. Зазвичай до 1 вересня заводська лабораторія за 
відібраними зразками різних гібридів визначає відсоток 
цукристості буряку. Якщо вона вже буде складати біля 16% 
(на даний момент рахуємо цей показник як максималь-
ний), значить, прийшов час запуску заводу. Якщо відсоток 
менший – запуск відбудеться після 15 вересня. Але були 
роки, коли ми розпочинали копку і при 14% цукристості, бо 
при великих виробничих потужностях треба якомога рані-
ше починати сезон збирання. Адже переробка займає 100 
днів, а в другій половині листопада умови можуть бути вже 
не зовсім сприятливими для збирання. 

У нас площа посівів буряку 7300 га. Цілий вересень 
будемо збирати його, зазвичай, встигаємо це на пло-
щі 3000 га, а з жовтня задіємо комбайни для збирання 
буряку на підприємствах, які не мають власної техніки, 
але вирощують цю культуру для здачі на Теофіпольский 
цукровий завод. Адже всі хочуть зібрати буряк в опти-
мальний період з максимальним врожаєм. З другої поло-
вини жовтня продовжуємо займатись своїм буряком, і в 
листопаді закінчуємо основну частину збирання на 3000 
га. Оскільки ТОВ «Україна-2001» є одним із власників 
Теофіпольського цукрового заводу, нам важливо мати 
партнерів, які сприятимуть повному забезпеченню заводу 
сировиною, оскільки наших власних посівів для цього 
не вистачає. Тож, ми співпрацюємо як з невеликими 
фермерами в Теофіпольскому та сусідніх районах, так і 
з великими холдингами, наприклад «Миронівський хлі-
бопродукт» та ГК «ВІТАГРО», і з кожною компанією у нас 
індивідуальний формат партнерства. Потужність заводу 
планується підвищити до 7 тис. тонн переробки на добу. В 
цьому році, гадаю, на завод піде 500-600 тис. тонн буряку, 
з якого нашого буде – приблизно 400 тис.

– Щодо Вашого досвіду відвідування господарств 
закордоном – чи відрізняється принципово підхід до 
збирання культур там від того, як це відбувається в 
Україні?

ЦУКРОВИЙ БУРЯК: ВІД СІВБИ – ДО ЗБИРАННЯ
ДИНАМІКА ОСТАННІХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ

СПЕЦПРОЕКТ

З кожним днем зростає передчуття збирання врожаю цукро-
вого буряку та, відповідно, очікування результатів проекту 
журналу «АгроЕліта» та товариств «Сесвандерхаве-Україна» 
і ТОВ «Україна-2001». Але для сільського господарства одні з 
найважливіших вмінь – це саме очікування та терпіння, і спе-
ціалісти обох підприємств спокійним та ясним поглядом до-
слідника спостерігають за активним нарощенням коренепло-
дів рослин, набування цукристості та пильнують за здоров’ям 
листової поверхні. 19 липня, в напружений період жнив 
Олександр Петрович Камінський знову приділив мені час для 
спілкування, висвітливши подробиці поточних агрономічних 
технологій та економіки вирощування цукрового буряку.
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– В Європі на господарствах технічний ресурс більший 
ніж у нас – я маю на увазі кількість тракторів та комбайнів. 
Тобто є змога ефективніше працювати і швидше збирати 
культури. Хоча врожайність більша, і процес обмолоту 
сповільнюється. У нас, на жаль, не має стільки комбайнів, 
і ми наймаємо додатково (це стосується зернової групи). 
Але в принципі, ті господарства, які я відвідував, мають 
приблизно те саме навантаження, як і у нас: 500 га на ком-
байн. Тож, загалом я би не відзначав суттєвої різниці між 
процесом збирання у нас та закордоном. І там і тут треба 
постійно шукати компроміс між кількістю комбайнів, про-
дуктивністю, термінами, відсотком вологості і так далі. 

– Розкажіть про останнє відвідування ТОВ «Украї-
на-2001» спеціалістами компанії «Сесвандерхаве-Укра-
їна». 

– Нещодавно до нас приїжджав технічний консультант 
товариства Василь Євгенович Козій. Привіз багато ко-
рисної та цікавої літератури, зокрема презентував книгу 
«Шкідники та хвороби цукрового буряку» – з ілюстраціями 
та детальним описом. Вона стала мені в пригоді. Їздили по 
полях, дивились на стан розвитку гібридів, обговорювали 
ті моменти, про які ми і з вами говоримо. 

Детальніше про особливості роботи  
ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»з клієнтами,  
зокрема з ТОВ «Україна-2001»,  
коментує сам Василь Євгенович:
«На протязі всієї вегетації цукрових буряків компанія 
«Сесвандерхаве» постійно підтримує зв’язки із своїми 
клієнтами, аби мати повну картину росту і розвитку 
рослин та робити практичні поради як виробникам, 
так і нашим селекціонерам. Гібридні особливості  ви-
вчаємо за 3 етапи: весною – для оцінки стартових 
можливостей насіння, в середині літа характеризуємо 
загальний розвиток посівів, а перед збиранням – прово-
димо облік врожаю. Наша агрономічна служба цю справу 
робить разом із спеціалістами господарств, але при 
необхідності нам готові допомогти бельгійські друзі – 
оригінатори гібридів із селекційного підрозділу компанії.  
По завершенню кожного сезону в Тінені (штабквартира 
компанії, Бельгія) для кожної країни проходять зустрічі, 
щоб виробити програму інтродукції нового селекційно-
го матеріалу.
Для цукрових буряків в Україні у цьому році погодні умо-
ви склались задовільні, хоча холодна весна внесла свої 
корективи. Важливо було вибрати вдалі строки посівів 
та обґрунтоване внесення хімії. Олександр Петрович, 
як і очікувалось, здав іспит на відмінно: чисті від бур’янів 
посіви, добре розвинені рослини буряку і «нецвітушні 
поля». І це попри те, що бурякова сівозміна в господар-
стві так звана «коротка», бурякові поля повертаються 
на ті самі місця у короткі терміни і навіть незначні 
ранньоспілі біотипи буряку, що можуть вже в перший 
рік розвитку утворити насіння, у подальшому засмічу-
ють поля. Але майстерність Олександра Петровича 
робить справжні дива. Причому на всіх полях і на всіх 
культурах». 

– Олександре Петровичу, які поточні актуальні пи-
тання у виробництві цукрового буряку Вам необхідно 
вирішувати?

– Наразі актуальне питання підготовки збиральних 
комбайнів до роботи. Вона вже майже завершена. Це 
дуже важливо, адже не правильно зібравши, можна за-
просто втратити 30-40% врожаю. Вже закінчили підготовку 
повного логістичного плану, адже це теж дуже велика та 
серйозна робота, в якій приймають участь багато людей. 
Зупинка заводу коштує мільйони гривень, і ми не можемо 
цього допустити. Крім того, він має працювати на свіжій 
сировині, адже з буряку, який вже деякий час зберігався, 
складніше добувати цукор. 

В серпні повинні приїхати спеціалісти цукрового заводу 
для того, щоб робити подекадно аналіз динаміки приросту 
цукрового буряку. Адже старі показники сучасним гібри-
дам та технологіям не відповідають, треба регулярно мо-
ніторити ситуацію. При нормальних умовах приріст коре-

неплоду має складати 10 і більше грам за добу. Розповім 
таку історію: коли ми останній раз робили цей аналіз, то 
поливали водою контрольну ділянку, імітуючи дощ. Приріст 
коренеплоду на цій ділянці був більший, і ми навіть задума-
лись про встановлення системи зрошення. Але все добре 
прорахувавши, зрозуміли, в такому разі ця культура зовсім 
не буде рентабельною.

Важлива задача для нас в цьому році, яку вже раніше 
зазначав – зменшення кількості азотних добрив. Якось 
глобально, принципово технологія вирощування цукрового 
буряку у нас навряд чи зміниться, але треба працювати 
над певними елементами. Необхідно покращувати аспект 
посіву, бо посівна техніка теж вже не нова.

– Наостанок таке питання: як Ви взагалі прокомен-
тували би ринок цукру в Україні і Вашу стратегію робо-
ту на ньому?

– Регулювання ринку цукру, яке приймається урядом, 
певно, робиться для самого уряду. Адже цей ринок вже 
сформувався і живе своїм життям. У нас в Україні він 
завжди розвивався по синусоїді, якщо за основу брати 
ціну. Перевиробництво, багато цукру – ціна падає, і навпа-
ки. Ми переживали багато злетів і падінь, бували таке, що 
втрачали десятки мільйонів гривень. Але до такої неста-
більності ми звикли і готові до неї. ТОВ «Україна-2001» не 
сіє цукровий буряк, орієнтуючись на цінові прогнози. У нас 
є певний план, який ми маємо кожного року виконувати. 
Градація площ під буряк – в межах 10%, і то – на основі 
сівозміни. В цьому році буде вироблено суттєво більше цу-
кру в Україні, бо посіяли більше буряку (загалом приблиз-
но 280 тис. га), і відносно його доброму розвитку сприяє 
погода. Ціна відповідно впаде. Вихід з цієї нестабільності 
мені бачиться такий: зменшувати собівартість, покращува-
ти технологічні підходи – резерв знань у нас для цього вже 
є. Другий важливий момент – це експорт. В багатьох краї-
нах є потреба в цукрі, і треба звільнити свій ринок від над-
лишкової його кількості. Ми, наприклад, вже експортуємо 
цукор в Грузію. Треба більш активно відкривати нові ринки, 
створювати конкурентну ціну. Над цим моментом необхід-
но працювати як переробникам, так і виробникам. 

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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ПП «Західний Буг»
(050) 372-62-51  
ТОВ «Агро-Рось»
(03543) 2-70-31

СТОВ «Урожай» 
(096) 437-82-94

МУЛАН озима пшениця
НАОМІ озимий ячмінь

ТОРРІЛД, СКАГЕН озима пшениця
МАЙБРІТ, СКАРПІЯ, ТІТУС озимий ячмінь

ТОВ «АгроРось»
(Черкаська обл.)
(04735) 2-58-44, 2-58-55

ТОВ «Спектр Агро»
(044) 520-94-30, 520-94-31

ТОВ АФ «Ольгопіль»
(Вінницька обл.)
(04351) 2-79-83

СТОВ «ім. Шевченка»
(Кіровоградська обл.)
(067) 568-12-50

ФГ «МТД»
(Миколаївська обл.)
(05161) 6-12-49

ТОВ «Агро-Рось»
(Тернопільська обл.)
(03543) 2-70-31

ПП «Західний Буг»
(Львівська обл.)
(050) 372-62-51

ТОВ «Агро Форте»
( Хмельницька обл.)
(050) 464-67-73

Свиной навоз отправят на 
производство асфальта
Ученые Государственного технического и сельскохозяй-
ственного университета Северной Каролины (США) 
научились использовать свиной навоз для производства 
асфальтового покрытия. Технология не только более 
выгодна, но может одновременно решить ряд экологиче-
ских проблем и помочь фермерам.

При создании дорожного асфальта используется мазут, остаю-
щийся от производства топлива из нефти. В качестве альтернативы 
американские исследователи предлагают использовать отходы 
свиноводческих предприятий, поскольку именно они особенно 
богаты маслами, похожими на мазут по физическим характерис-
тикам.

При финансовой поддержке Национального научного фонда 
(NSF), группа ученых разработала процесс, который превращает 
отходы в черный битум — липкое связующее, пригодное для 
создания асфальта. Стоимость получения битума из навоза — 
$0,56 за галлон (= 4,55 л), что гораздо дешевле и экологичнее, чем 
существующие сегодня на рынке США склеивающие составляющие 
на основе нефти.

По словам самих ученых, процесс получения «клея» также отли-
чается от технологии нефтеперерабатывающего завода, который 
перегоняет сырую нефть для производства топлива и оставляет 
мазут для асфальта. Клейкий материал производится за счет 
разрушения структуры биомассы отходов свиноводства, которая 
затем повторно синтезируется в клеевую структуру на биологиче-
ской основе. Он значительно дешевле, требует меньше тепла для 
смешивания и уплотнения и более долговечен.

Проект может не только стать экономически выгодным, но 
также позволит улучшить экологическую ситуацию и утилизиро-
вать отходы свиноводческих предприятий, причиняющих большие 
неудобства как самим животноводам, так и экологам. Сточные 
воды из сельских ферм (особенно в крупных сельскохозяйствен-
ных штатах) сегодня стали одной из крупных проблем во всем 
мире. Так, в США ежегодно производят около 43 млрд галлонов 
свиного навоза, а Китай в 10 раз больше.

Разработчики технологии уверяют, что неприятного запаха у 
асфальтного покрытия не будет, поскольку специфический аромат 
навозу придают летучие жирные кислоты, которые отфиль-
тровываются во время обработки. Сухое же вещество, оставшееся 
от процесса, может быть использовано в качестве удобрения.

В настоящее время био-асфальт проходит тестирование каче-
ства в условиях, симулирующих условия дорожного движения и 
повышенных нагрузок. Как отмечают разработчики, до сих пор все 
испытания были успешными и показали соответствие специфика-
ции Департамента Дорожного Движения США.

Источник: http://www.agroinvestor.ru/

В Бердянском порту до сентября 
проведут дноуглубительные 
работы
АМПУ осуществит дноуглубительные работы вдоль при-
чальной линии Бердянского морского торгового порта до 
сентября включительно. Такое заявление было сделано 
на выездном заседании комитета Ассоциации портов 
Украины, сообщает Центр Транспортных Стратегий.

Руководитель Бердянского морского торгового порта Николай 
Ильин отметил, что для Бердянска проблема заиления причаль-
ной линии акватории порта на сегодня является одной из самых 
серьезных. По его словам, уже в сентябре заявленная глубина 7,7 м 
может быть снижена на 50 см.

Начальник Бердянского филиала АМПУ Вячеслав Резников 
заверил присутствующих, что Администрация морских портов 
Украины до сентября включительно осуществит дноуглубительные 
работы вдоль причальной линии БМТП и не допустит снижения 
заявленной глубины на 50 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянском порту в 2016 
году будет изъято 842 тыс. кубометров грунта, а на следующий 
год будут проведены дноуглубительные работы в объеме 853 тыс. 
кубометров грунта.

В украинских портах Азовского моря скорость заиливания дна 
достигает 1 млн. кубометров в год, что требует регулярного прове-
дения работ по поддержанию глубин на паспортном уровне.

По мнению УкрАгроКонсалт, дополнительным мотивом для по-
ддержания глубин на паспортном уровне является увеличение гру-
зопотоков в порту вследствие притока части грузов из Мариуполя.

Источник: http://www.ukragroconsult.com/

НОВИНИ
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ТЕХНІКА

«Волинська фондова компанія» уже понад 23 роки стабільно розвивається, займаючи лідируючі по-
зиції у сфері реалізації сільськогосподарської техніки та плідно співпрацюючи з всесвітньо відомими 
виробниками. «ВФК» постійно бере участь у семінарах, виставках, Днях поля, шукаючи нових партне-
рів, щоб якнайкраще задовольнити потреби клієнтів. На Дні поля «Вілія-2016», що відбувся 24 черв-
ня 2016 р. у Луцьку, «родзинкою» виставки стала техніка корпорації AGCO, що об’єднує три бренди – 
FENDT, Massey Ferguson та Challenger. 

«Ми з AGCO почали працювати ще у 2011 році, – розповіла 
начальник відділу маркетингу та розвитку «ВФК» Тетяна 
Ломага. – Це один із найпотужніших наших постачальників. 
Сьогодні ми виставляємо трактор FENDT 936, комбайн Massey 
Ferguson 7370 Вeta, трактор Massey Ferguson 8690 і дискову бо-
рону Challenger 1435. Це дуже надійна та високопродуктивна 
техніка, що задовольнить будь-які вимоги аграріїв».

Трактор FENDT 936
Бренд FENDT є флагманом серед високотехнологічних сільсько-

господарських машин. FENDT 936 – один з лідерів на ринку тракто-
рів, зважаючи на його потужність, ефективність та економічність.

Денис Кузьмич, бренд-менеджер «ВФК»:
«FENDT – визнаний німецький бренд, який досить давно пра-

цює на ринку. Це якісна техніка, свідченням чого є той факт, що 
понад 60% тракторів, які купують у Європі, саме цього вироб-
ника. 

Трактор FENDT 936 має ряд переваг. Зокрема передній 
міст обладнаний незалежною підвіскою, кожне колесо неза-
лежне. 

Основні вузли – це мотор, об’ємом 7,8 л, шестициліндро-
вий двигун, чотири клапани на циліндр. Трактор показав себе 
в роботі досить ефективним та продуктивним. Він над-
звичайно економічний. Будь-які покази, які ми проводили на 
полях, порівнюючи FENDT 936 з іншими, продемонстрували, 
що він займає лідерську позицію за продуктивністю та еко-
номічністю. 

Коробка передач VARIO безступінчаста. Це дає плавність 
ходу, відсутність ривків, трактор автоматично підбирає ту 
потужність, яка потрібна для коробки та мотора. Мінімізу-
ється будь-яка робота оператора, адже за нього думає FENDT. 
Трактор виконує більший об’єм роботи за одиницю часу у порів-
нянні з нашими конкурентами. 

Варто відмітити, що коробка і мотор йдуть як одне 
ціле, в симбіозі. Вони працюють синхронно, робота надзви-
чайно злагоджена, що позитивно впливає на продуктив-
ність. 

Одразу впадає у вічі велика кабіна цього трактора. Її спеці-
ально спроектували таким чином для максимальної оглядово-
сті, адже це не тільки комфорт оператора, а й висока продук-
тивність у роботі. Чітко проглядаються передні арки, капот. 
В кабіні 360 градусів огляду. Вона розташована на трьох пне-
вмоподушках – одна  спереду і дві ззаду, щоб забезпечити ком-
форт, зменшити втому оператора й покращити якість його 
роботи. 

Величезна перевага цього трактора в його універсаль-
ності. Вага баластів складає 4500 кг, що дозволяє оптимально 
розбалансувати вагу трактора при роботі в полі. 

ТЕХНІКА ВІД «ВОЛИНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ 
КОМПАНІЇ» – ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ, НАДІЙНОСТІ, 

ПОТУЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
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Варто відмітити передню навіску, до якої кріпиться 
пригруз. Вона підвищує універсальність трактора, адже це 
техніка, яку аграрії купують не на один рік. На передню наві-
ску можна вішати і передню косарку, і фронтальний бункер 
для сівалки. Крім того, трактор досить простий в обслу-
говуванні».

Комбайн Massey Ferguson 7370 Вeta
Бренд Massey Ferguson понад 150 р. утримує репутацію одні-

єї із ведучих марок сільськогосподарської техніки. Усі агрегати  
цього виробника – це першокласне виконання, надійність, ком-
форт і беззаперечна якість.

Юрій Петренко, начальник відділу AGCO:
«Комбайн Massey Ferguson 7370 Вeta – це бездоганне поєднан-

ня новітніх технологій і передових конструктивних особливос-
тей, що забезпечує його лідерство за універсальністю та екс-
плуатаційною ефективністю в своєму класі. Зручна та зрозумі-
ла конструкція з сучасним функціоналом дозволяє заощадити 
час при роботі на полі.

Великою перевагою комбайна Massey Ferguson 7370 є похила 
камера, що дозволяє усій рослинній масі проходити повністю на 
барабан. Важливо, що перед похилою камерою є подаючий бітер 
в елеватор, що затягує масу. В конкурентів цього нема, є лише 
транспортер. 

Ще одна перевага – великий об’єм зернового бункера – 9000 
л та швидке вивантаження – 105 л/с. Комбайн оснащений 
двигуном АGCO POWER (360 к. с.) з використанням технологій 
підвищеної економічності, а також новітньою електроні-
кою CANbus, включаючи новий термінал з сенсорним екраном 
TechToch і багатофункціональним джойстиком PowerGrip, що 
забезпечує автоматичне налаштування машини на 15 видів 
культур.

Обладнаний високопродуктивними жатками PowerFlow (до 
6,8 м) і FreeFlow (до 7,6 м). Універсальна молотильно-сепарацій-
на конструкція дозволяє легко обмолочувати будь-які культури 
завдяки надійному, високоенерційному барабану та посиленому 
підбарабанню. Центробіжний сепаратор забезпечує велику до-
даткову площу сепарації зерна  до того, як воно попаде на кла-
віші соломотряса.

Загалом даний комбайн дуже економічний, тихий, має гарний 
вимолот».

Трактор Massey Ferguson 8690

Спроектований на принципі довговічності, трактор Massey 
Ferguson 8690 довше зберігає здатність справлятися з най-
складнішими ділянками і обробляти більші площі при низьких 
експлуатаційних витратах і безкомпромісній надійності. Це по-
єднання потужності, сили, відмінних конструкторських рішень 
і сучасної ергономічності при більш економічному 6-ти цилін-
дровому двигуні АGCO POWER другого покоління.

Трактор Massey Ferguson 8690 має сучасний дизайн з плав-
ними лініями. Нова форма шасі дозволяє скоротити радіус роз-
вороту і працювати з високими баластними, навісними та тяго-
вими навантаженнями. 

Безступінчаста трансмісія Dyna-VT в поєднанні з системою 
динамічного управління трактором (DTM) забезпечує опти-
мальні економічні робочі параметри трактора в різноманітних 
умовах. 

Трактор оснащений посиленою задньою навіскою ванта-
жопідйомністю 12 т. Інноваційна амортизована передня підві-
ска має підвищену міцність і довговічність. Конструкція пере-
днього мосту розрахована на використання здвоєних коліс.

Гідравлічна система з закритим центром забезпечує пре-
красну роботу у відповідності до вимог агрегатованої техніки.

Кабіна розміщена на чотирьох зовнішніх амортизаторах і 
збільшена на 28%. В комплектації є кондиціонер, система наві-
гації та автоматичного водіння. Також трактор обладнаний сис-
темою динамічного управління, яка підбирає потрібні обороти, 
зважаючи на навантаження. Massey Ferguson 8690 дуже еконо-
мічний і простий в обслуговуванні.

Дискова борона Challenger 1435
Все, що випускається під маркою Challenger, уже протягом 

тривалого часу тотожне таким поняттям, як якість, надійність і 
передові технології.

«Дискова борона Challenger 1435 має захват 9,1 м. – зазначає 
Юрій Петренко. – Належить до важких, після неї можна зразу сіяти. 
Має диски 610 мм в діаметрі, кількість 86 штук. Навантаження на 
диск до 96 кг. Велика перевага – очисники дисків. При мокрому чорно-
земі диски не забиваються завдяки цим очисникам. Розташування ба-
терей Х-подібне. Борона трьохсекційна, удосконалена, має тандемні 
колеса, а також дуже надійні й довговічні підшипники цапфового типу 
з потрійним ущільненням. На всіх згинах є втулки, що виготовлені з 
надзвичайно міцного матеріалу. Борона чітко копіює профіль поля 
завдяки «крокуючій» тандемній осі».

Леся Заморська

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.uaОфіційний дистриб’ютор з продажу техніки 

Challenger, Massey Ferguson, Fendt
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ТзОВ «Максимум-Агро», яке є одним із провідних на 
ринку сільськогосподарської техніки в Україні, нещодавно 
почало співпрацю з відомою польською компанією «Akpil» 
(Польща, Франція), що спеціалізується на:

• Техніці для обробітку ґрунту
• Техніці для посіву
• Техніці для удобрення ґрунту
• Техніці для захисту
• Техніці для сінозаготівлі
• Техніці для картоплярства
«АКПІЛ» - це власні, оригінальні і сучасні конструк-

торські рішення. Розробка нових прототипів здійснюється 
висококваліфікованими конструкторами. Уже на етапі 
проектування машини досліджуються з точки зору міц-
ності завдяки застосуванню як сучасних систем CAD 3D, 
так і спеціальних програм. Крім того, при здійсненні дея-
ких проектів фірма співпрацює з Державним Інститутом 
Сільськогосподарських Машин у Познані.

Кожну машину також тестують в польових умовах, 
виконуються фабричні тести на ґрунтах різних типів і з 
тракторами різних класів. Фірма  постійно удосконалює 
також і вироби, які випускаються в даний час, пристосову-
ючи їх до нових технологій і до нових вимог клієнтів.

На даний час фірма «АКПІЛ» є одним з найбільших 
виробників сільськогосподарських агрегатів  у Польщі.

На підприємстві виготовляються машини 40 різних 
типів.

Значна частина техніки, що випускається, йде на 
експорт в Албанію, Австрію, Білорусь, Бельгію, Боснію і 
Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Данію, Єгипет, 
Естонію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Ірлан-
дію, Італію, Косово, Латвію, Литву, Македонію, Молдову, 
Чорногорію, Голландію, Сербію, Румунію, Росію, Іспанію, 
Швейцарію, Швецію, Грузію, Туніс, Україну й у США.

Ці агрегати стануть в нагоді як невеликим фермер-
ським господарствам так і великим виробникам с/г про-
дукції, за рахунок того, що фірма «АКПІЛ» випускає до-
сить велику номенклатуру продукції з різними технічними 
даними і продуктивністю та в різних цінових категоріях. 

Детально ознайомитись з продукцією можна на сайті 
підприємства «АКПІЛ» - http://www.akpil.pl/ua. 

Фірма «АКПІЛ» першою в Польщі почала виробництво 
дисків для    борін – до сьогоднішнього дня ці диски висо-
ко цінуються працівниками сільського господарства у всій 
Європі завдяки спеціально сконструйованим прорізам і 
турботі про якість на протязі усього виробничого циклу.

В даний час річне виробництво машин становить 
близько 14 тис. штук.

Надійні партнери – гарантія ефективного розвитку 
компанії у майбутньому. Ми високо цінуємо співпрацю і 
докладаємо максимальних зусиль, щоб зробити її більш 
приємною та взаємовигідною.

Колектив компанії «МАКСИМУМ-АГРО» робить усе 
можливе, аби наші партнери не знали, що таке затримка 
товару чи його неналежна якість.                

КОЖНА ПОСТАВКА МАЄ БУТИ ВЧАСНОЮ –  
ОСЬ НАШ ДЕВІЗ!

ТЗОВ «МАКСИМУМ-АГРО» –  
ЄДИНИЙ ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР «AKPIL» В УКРАЇНІ

Якість! Надійність! Доступність!

Луцький р-н., 
с. Рованці,  
вул. 3-я Об’їздна, 
буд. № 51, 

тел.: 099 525-90-03,  
099 525-90-06, 067 320-30-11
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«Волинська Фондова Компанія» представила техніку KUHN на 
Дні Поля «Вілія-2016», що відбувся 24 червня 2016 р. у Луцьку

«Волинська Фондова Компанія» з 2003 року отримала статус 
офіційного дилера з продажу техніки KUHN на території Україні.

«ВФК» запопонувала до уваги агра-
ріїв на даному Дні Поля 6 одиниць 
техніки KUHN – напівнавісний плуг на 
опорному колесі Multi-Leader, агрегат 
для лущення стерні Оptimer+1003, ком-
бінований розпушувач Performer, дис-
кову борону Discolander XM, причіпний 
обприскувач Atlatique 3200 та рулон-
ний прес-підбирач VB 2160 зі змінною 
камерою.

Детальніше про переваги цієї техніки 
розповіли спеціалісти.

Юрій Урда, регіональний пред-
ставник KUHN у Західному регіоні:

«Модельний ряд KUHN починається 
з навісних плугів. В Україну ми поста-
чаємо навісні плуги від трьох до шести 
корпусів, напівпричіпні плуги від шести 
до тринадцяти корпусів та причіпні з 
аналогічною кількістю корпусів. Плуг 
Multi-Leader розроблений під трактори 
потужністю 260-360 к. с., є напівпричеп-
ний, восьмикорпусний, хоча його дуже 
легко можна зробити семи-, шести-, 
чи п’ятикорпусним, у залежності від 
вимог аграріїв і потужності трактора. 
Надійна рама профілем 180*180 меха-
ніко-зварної конструкції. Тягловий брус 
пропонуємо максимально довгий, для 
збільшення радіусу розвороту і уникан-
ня прорізання коліс трактора. Всі деталі 
в брусі ковані. Плуг оснащений кор-
пусами LP, що забезпечують у трьох 
точках переломів кришення ґрунту та 
оптимальну якість оранки. Великий пе-
редплужник, так званий кукурудзяний, 
розрахований для роботи з великими 
рослинними рештками. Відстань між 
корпусами 102 см, висота стійки 80 
см, опційно можна поставити 87 см. 
Наступна особливість цього плуга – 
Z-подібна рама, що дозволяє опустити 
центр ваги плуга нижче, поставити ко-

лесо більшого діаметру. В базі у нас іде 
колесо в діаметрі 1 м, може бути опцій-
но 120 см. Конкуренти ставлять 80 
см, опційно 1 м. За рахунок Z-подібної 
рами останній корпус повністю заорює 
колесо. Можна без проблем працювати 
на краю поля. Контроль глибини відбу-
вається: спереду навіскою трактора, 
ззаду – набором кліпс.

Оptimer+ 7503 призначений для лу-
щення стерні та подрібнення рослинних 
решток, також може використовува-
тись як дисковий культиватор для ро-
боти на глибину від 3 до 12 см. Діаметр 
дисків 510 мм, кожен диск розміщений 
на окремій стійці та не обслуговується. 
На сьогодні ми пропонуємо найбільший 
кліренс в таких агрегатах і найбільшу 
відстань між дисками, що забезпечує 
хорошу роботу при великих рослинних 
рештках, уникаючи ефекту забивання. 
Каток розміщений в шаховому порядку 
для того, щоб не створювались попе-
реду агрегата хвилі, що зменшує тягу і 
зусилля трактора на 10%. Між дисками 
і катком знаходиться пружинна борона 
для зароблення рослинних решток.

Дисколаповий агрегат Performer 
4000 – це універсальна машина для ос-
новного обробітку ґрунту. Подрібнення 
стерні та перемішування на малу гли-
бину відбувається двома рядами дис-
ків діаметром 560 мм. Розпушування 
та перемішування ґрунту та рослинних 
залишків відбувається чотирма рядами 
лап із зусиллям спрацювання 600 кг. 
Глибина роботи лап в режимі культивації 
становить 5-15 см., проте в режимі гли-
бокорихлення 20-35 см. Глибина робочих 
органів визначається безпосередньо з 
кабіни трактора гідравлікою. За лапами 
знаходяться диски та важкий каток. Да-
ний агрегат завширшки 4 м і розрахова-
ний під потужність трактора 340 к. с.

Новинка 2016 р. – це агрегат 
Discolander XM 58, який прийшов на 
зміну класичної борони Discoverі XM і 
призначений для основного обробітку 
ґрунту. Головна характеристика дано-
го агрегата – можливість працювати 
з кутами атаки від 10 до 24 градусів. 
Оснащений дисками 660 мм, хоча під 
замовлення можуть бути диски 710 мм 
в діаметрі, товщиною 6-8 мм. Тиск на 
кожен диск сягає 150 кг, що дозволяє 
працювати на переущільнених ґрунтах 
важким катком. Ширина захвату – 6 м. 
Розрахований на потужність трактора 
від 330 до 370 к. с. 

Обприскувач Atlatique 3200 має 
об’єм 3200 л та штангу 24 м. Основний 
бак зроблений з армованого поліесте-
ру – повністю ремонтно придатного 
матеріалу, оснащений внутрішньою пе-
регородкою для гасіння коливань, тож 
внутрішня поверхня такого бака менш 
пориста.

Штанга нашого оприскувача викона-
на з алюмінію, вдвічі легшого матеріалу 
за залізо, відповідно з кращою систе-
мою стабілізації. Крім того дана штанга 
не боїться корозії і може працювати з 
агресивними розчинами. Рама обпри-
скувача виготовлена з Домекса. За ра-
хунок цих аргументів ми в своєму класі 
на тонну легші від найближчого до нас 
конкурента.

Даний обприскувач оснащується 
двома типами насосів: це може бути 
мембрано-поршневий насос 258 л та 
центробіжний насос 700 л. Ширина 
штанги – 24, може бути 28 та 30 м. 

Рулонний прес-підбирач VB 2160 
зі змінною камерою дозволяє аграріям, 
виходячи з власних виробничих потреб, 
міняти не тільки діаметр тюка в межах 
80-160 см, але і щільність – починаю-
чи з серцевини, закінчуючи зовнішнім 
шаром за рахунок системи Progressive 
Density. Пресування відбувається за 
допомогою двох гідроциліндрів, пружи-
ни та 5 ременів. Система подачі маси 
різноманітна – відкритий канал, інте-
гральний ротор та інтегральний ротор 
з 14 ножами, які забезпечують поріз-
ку від 4,5 до 7 см.  Система обв’язки 
– шпагат, сітка або можливість вико-
ристовувати дві системи паралельно».

Леся Заморська

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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ВІТЧИЗНЯНИМ АГРАРІЯМ - 
ВІТЧИЗНЯНА ТЕХНІКА

Характерною ознакою сучасного землеробства є різка зміна агротехнологій, зокрема обробітку 
ґрунту. Основний акцент робиться на впровадження технологій мінімального обробітку ґрунту, 
що передбачають зменшення кількості, глибини обробітків, об’єднання в одному комбінованому 
агрегаті декількох технологічних операцій: суцільного чи смугового обробітку ґрунту, внесення 
добрив, висівання насіння, прикочування. Крайнім проявом цього технологічного напряму є сівба у 
попередньо необроблений ґрунт – нульовий обробіток (No-till) або пряма сівба. Саме такі техноло-
гії вивчали в умовах стаціонарного досліду на чорноземі типовому Панфильської дослідної станції.

На час закладання досліду за агрохімічними та агрофізичними 
показниками ґрунт дослідного поля мав щільність 1,18 г/см3, 
продуктивна вологість у метровому шарі ґрунту становила 190 
мм. Гідролітична кислотність ґрунту становила 2,1 мг/екв на 100 г 
ґрунту, реакція ґрунтового розчину pH  (КСІ) близька до ней-
тральної – 5,7. Вміст гумусу в ґрунті за Тюріним був на рівні низь-
кої забезпеченості – 3,18 %. Вміст макроелементів становив: 
легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) на рівні низької 
забезпеченості – 123 мг/кг, фосфору – 146 і калію – 102 мг/кг, що 
за методом Чирікова на рівні підвищеної забезпеченості.

У досліді вивчаються дві польові чотирипільні сівозміни з 
традиційним чергуванням культур із насиченням на 50-70% 
зерновими і 25-50% олійними культурами. До першої сівозмі-
ни включені: ячмінь ярий, соняшник соя, пшениця озима. До 
другої сівозміни – озима пшениця, ріпак озимий, ячмінь ярий, 
кукурудза. Дослідженнями передбачено застосування систем 
землеробства із застосуванням класичної оранки на 25-27 см, 
мінімального обробітку з дискуванням ґрунту на 10-12 см та 
систему No-till із прямою сівбою у дернину та систем удобрен-
ня із внесенням добрив на запланований урожай, інтенсивної, 
біологізованої та спрощеної (без внесення добрив).

За результатами досліджень встановлено, що системи 
основного обробітку, що відрізнялись за способом – полице-
ва оранка, дискування та пряма сівба у необроблений ґрунт 
впливали на формування агрофізичного стану 0-30 см шару 
чорнозему типового. 

Формування мульчі на поверхні поля істотно впливало на 
формування запасів вологи чорнозему типового. Як свідчать 
дані, варіант із прямою сівбою порівняно з полицевою оран-
кою мав істотну перевагу за вмістом вологи, що склала 44 % 
для орного шару і 35 % – для метрового шару. На дискуванні 
ця різниця складала відповідно 4 та 13 %.

Щодо економічної ефективності різних систем обробітку 
ґрунту, то тут відслідковується пряма залежність як від 
урожайності культур, а особливо доз внесення добрив, 
частка яких у загальній собівартості врожаю може досягати 
60 %. Собівартість 1 т озимої пшениці за системи No-till 
складала 1708 грн., дискування 1944 грн., оранки 2053 грн., 
як середнє для всіх варіантів удобрення. Для соняшнику ці 

показники становили 2543 грн. для прямої сівби, 3961 грн. 
для мінімального обробітку, та 2440 грн. для оранки.

    Технологіі No-Till зараз впроваджуються з великим 
успіхом у всьому світі, зростання цін на паливні матеріали, 
запчастин, та й найчастіше брак часу посівної кампанії, 
вимагають науковців та винахідників шукати альтернативу 
класичним обробкам ґрунту. Про боротьбу за збереження 
вологи ми вже писали не один раз, з кожним роком її стає 
все менше і менше, і отримати  добрі сходи все складніше. 
Технологія No-Till у боротьбі за вологу – найкраща у світі, 
тому можна з впевненістю сказати: майбутнє за прямим 
посівом і наукові досліди це підтверджують.

Примітка: Ор – оранка, Дис – дискування, ПС – пряма сівба

Рис 1. Твердість чорнозему типового за різних систем 
його основного обробітку на одному з полів сівозміни 
через 5 років після впровадження (а – початок вегета-

ції, б – кінець вегетації) 

Дослідна станція рекомендує сівалки прямого посіву, за ними - майбутнє!
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«ВФК» ВІДКРИЛА У ЛУЦЬКУ ПОТУЖНИЙ 
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Світ якісного та миттєвого сервісу запропонувала агра-

ріям знана в Україні «Волинська фондова компанія», за-
просивши їх на урочисте відкриття першого сервісного 
центру з обслуговування сільськогосподарської техніки 
у Волинській області. Захід відбувся 1 липня 2016 року в 
м. Луцьку, за адресою вул. Вахтангова,16.

Ще перед початком урочистостей 
гості мали чудову нагоду оглянути 
сільськогосподарську техніку на де-
монстраційному майданчику, сервіс-
ні машини та нові легкові автомобілі 
Renault, а також склад запасних ча-
стин.

Щоб свято запам’яталось надов-
го, організатори підготували для всіх 
учасників унікальні розваги: живий 
вокал, бармен-шоу, світлодіодне 
шоу, виступи дівчат пі-джеїв, конфет-
ті-шоу та смачнючий смажений ка-
банчик. Окрім того, всі бажаючі мали 
можливість відпочити в кальян-зоні 
та зробити миттєву світлину у фо-
то-зоні.

Як і годиться, церемонію відкриття 
розпочали з молитви. Після цьго отці 
Свято-Троїцького кафедрального со-

бору окропили приміщення та усіх 
присутніх свяченою водою. Відтак ве-
дучий запросив до вітального слова 
генерального директора «Волин-
ської фондової компанії» Олексан-
дра Євгеновича Спященка.

«Відкриття сервісного центру – це 
значна подія, до якої ми йшли трива-
лий час, бо хотіли все зробити на ви-
сокому рівні, – зазначив він. –  Чому 
ми вирішили це робити? Бо відчува-
ємо величезний попит на ремонт цієї 
техніки. У нас була майстерня, але час 
іде, й усе потребує оновлення. Тому 
ми збудували сервісний центр, який 
дасть можливість на європейсько-
му рівні ремонтувати якісно і швид-
ко, щоб гарантовано забезпечити 
надійну експлуатацію машин у полі 
протягом тривалого часу. Ми хочемо 

нашу надійність передати вашій тех-
ніці за допомогою наших послуг. Для 
цього зараз створені всі умови: про-
сторе, чисте приміщення, відповідне 
обладнання і, звичайно, до ваших 
послуг компетентні спеціалісти, які 
пройшли відповідне навчання. До 
речі, саме високопрофесійні фахівці 
– це головна цінність нашої компанії. 
Ми вже маємо відповідний досвід, 
адже ремонтуємо техніку, яка пра-
цює на полях Волині. Крім того, буде-
мо також обслуговувати техніку John 
Deere та CASE, бо відчуваємо попит 
на післягарантійний ремонт цієї тех-
ніки в нашому регіоні.

Ще одна приємна новина – ми 
вирішили оголосити акцію, давши 
можливість господарствам, котрі го-
тові в період із 1 липня до 1 вересня 
2016 року полагодити техніку у нас, 
зекономити при цьому 20% на ре-
монтних роботах і 10% на запасних 
частинах».

На відкриття сервісного цен-
тру «ВФК» завітав директор де-
партаменту агропромислового 
розвитку Волинської обласної 
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державної адміністрації Юрій 
Мефодійович Горбенко. Зокрема 
він сказав: «Сьогодні відбувається 
знакова подія на Волині – «ВФК» 
відкриває оновлений сервісний 
центр. До цього компанія йшла 
тривалий час, адже існує вже 23 
роки. Якщо поглянеш на цю техніку, 
то розумієш, що молоток і простий 
ключ тут не підходять, тут потрібні 
комп’ютер та кваліфікований інже-
нер. Приємно, що «ВФК» – україн-
ська компанія, яка досить успішно 
продає іноземну сільськогоспо-
дарську техніку, а тепер ще й збуду-
вала єдиний такий сервісний центр 
на Волині. Знаю, що ви вже маєте 
філії в багатьох областях України, 
тож хочу побажати відкрити ще й 
нові сервісні центри».

Кульмінацією свята стало вру-
чення символічного ключа та пере-
різання червоної стрічки. Представ-
ники компанії «Маневичіагробуд» 
– генеральний директор підприєм-
ства Борис Миколайович Квятков-
ський  та комерційний директор 
Петро Володимирович П’ясецький  
під урочисті звуки фанфар, шелест 
конфетті та бурхливі оплески при-
сутніх передали ключ генерально-
му директору «ВФК» Олександру Єв-
геновичу Спященку. Після цього він 
разом із директором департаменту 
агропромислового розвитку Во-
линської обласної державної адмі-
ністрації Юрієм Мефодієвичем Гор-
бенком перерізав червону стрічку.

Потім були пісенна й танцюваль-
на перерви. Згодом вітальну естафе-

ту продовжив заступник генераль-
ного директора «ВФК» Валерій 
Васильович Дудар: «Сьогоднішнє 
відкриття першого на Волині центру 
обслуговування сільськогосподар-
ської техніки – черговий крок у роз-
витку відносин між «ВФК» і нашими 
партнерами-аграріями. Хочу ще раз 
наголосити на тому, що саме ми про-
понуємо нашим клієнтам. По-перше, 
це оригінальні запасні частини, які 
легко і просто замовити, по-друге, у 
нашій компанії працюють справжні 
професіонали, на навчання яких ми 
щороку витрачаємо значні кошти, 
по-третє, ми надаємо спеціальне 
програмне забезпечення, по-чет-
верте, з першого липня ми також 
будемо обслуговувати техніку John 
Deere та CASE. Також нещодавно 
ми стали офіційним представником 
компанії «Total», що пропонує висо-
коякісні французькі мастила за по-
мірну ціну. Тож, відтепер ви зможете 
придбати у нас широкий асортимент 
моторних, гідравлічних і трансмісій-
них мастил цієї торгової марки».

Про роботу сервісної служби 
«ВФК» розповів під  час свого ви-
ступу начальник відділу сервісу  
Михайло Богданович Мушинський: 
«На сьогодні техніка, яку пропонує 
наша компанія, експлуатується на 
всіх теренах України, відповідно, 
щоб забезпечити її справну робо-
ту, ми намагаємося розташувати 
поближче до клієнта свої сервісні 
служби, котрі є практично в усіх 
найбільших областях України. В 
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нас працють висококваліфіковані 
сервісні інженери, які забезпечу-
ють якісну роботу сільськогоспо-
дарської техніки. До того ж, у разі 
потреби, ви можете звернутися до 
наших трьох сервісних координа-
торів, кожен з яких відповідає за 
техніку певних брендів».

Свою вітальну промову виголо-
сив також представник компанії 
«AGCO» Михайло Горогодський. 
Сервісний центр він назвав верши-
ною айсберга змін, які відбуваються 
у «ВФК», і направлені на те, щоб пов-
ністю задовольнити потреби своїх 
клієнтів.

До взаємовигідної співпраці за-
просив аграріїв начальник відділу 
запасних частин «ВФК» Віталій 
Ростиславович Яслинський. Зо-
крема він сказав: «Я маю двадця-
тилітній досвід роботи із технікою 
– попрацював у багатьох компаніях, 
тому можу запевнити вас, що оригі-
нальна запчастина забезпечує дов-
готривалу роботу того чи іншого 
агрегату, і, відповідно, сільгоспма-
шини загалом. До того ж, офіційний 
дилер завжди відповідає за якість, 

бо деталі – від товаровиробника. У 
цьому плані нас надійно підтримує 
корпорація «AGCO», тож висока 
якість гарантована. В період жнив, 
до кінця серпня, склад запасних 
частин  «Волинської фондової ком-
панії»  доступний для клієнтів про-
тягом 7 днів на тиждень та 24 годин 
на добу. Наша компанія на постійній 
основі  відправляє запасні частини 
навіть у вихідні дні Новою Поштою 

та іншими службами доставки в разі 
наявності такої потреби у клієнта».

Під час свята представники «ВФК» 
провели презентацію комбайну 
Massey Ferguson 7370, а також трак-
тора Fendt 936, детально охаракте-
ризувавши їхні переваги. 

Як і годиться, відкриття оновле-
ного сервісного центру «Волинська 
фондова компанія» відзначила гуч-
но і з неабияким розмахом. Адже на 
святі було все, щоб зацікавити і зди-
вувати гостей – столи з вишуканими 
наїдками та напоями, в тому числі 
й запечена свиня, пісенні компози-
ції та запальні танцювальні номе-
ри, світлодіодне шоу і, навіть, танці 
пі-джейок на тракторі.

На захід прибули інженери та 
керівники великих сільськогоспо-
дарських підприємств Волинської 
та сусідніх областей. В їхніх госпо-
дарствах працює потужна техніка 
знаних світових брендів, тож саме 
вони можуть стати першими клієн-
тами оновленого сервісного центру 
«ВФК», тим більше, що до осені тут 
діють знижки.

Леся Заморська

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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«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
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«Приват Лізинг», Київська обл., с. Проліски, т. (044) 568 53 30
«Техноторг», м. Миколаїв, т. (067) 515 61 71
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сб: 00.10  |  нд: 21.10

пн-пт: 6.10, 7.20
сб: 6.55
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Чеський виробник сільськогосподарської техніки компанія BEDNAR на Дні поля ПАП «Агропрод-
сервіс», що відбувся 21 червня 2016 р. у с. Настасів Тернопільського району, представив нову сіялку 
BEDNAR OMEGA ОО 6000, яку вперше завезли в Україну, глибокорозпушувач, а також найбільший у 
Європі 18-ти метровий компактор SM 18000. До речі, в «Агропродсервісі» є два таких агрегати, при 
цьому кожен із них обробляє до 8000 га за рік. Також дане господарство має 15-ти метровий компак-
тор SS 15000 та 10-ти метровий SE 10000, роботою яких дуже задоволені. На Дні поля представники 
компанії BEDNAR провели демо-показ сівалки, а також розповіли про усі її переваги.

«Сівалка BEDNAR OMEGA ОО 6000 – унікальна, – зазначив 
представник компанії BEDNAR Віталій Миколайович 
Вовк. – Вона розрахована на зернові культури. Перед кон-
курентами має суттєву перевагу – спереду дискові секції, а 
позаду Coulter секції. При дощовій погоді інші сіялки не пі-
дуть в поле, у той час, як наша працюватиме, піднявши диски. 
Сівалка хороша ще й тим, що в ній є бункер, який кріпиться на 

передню навіску трактора, ще одна перевага – підключається 
висів добрив разом з посівом зерна. Унікальність сівалки ще 
й в тому, що задній висів йде через паралелограм, тобто при 
нерівностях поверхні поля глибина посіву рівномірна. Бункер 
вміщує 5 тонн зерна і 2 тонни добрив. До нього можна при-
кріпити ще будь-який інший агрегат в залежності від потреби.

Дана сівалка вже працювала в Україні на двох господар-
ствах, сіяла сою на площі понад 130 га. Там також були задіяні 
два конкуренти, проте саме після нашої сівалки OMEGA ОО 
6000 були найкращі сходи».

Зважаючи на те, що посів є однією з найбільш важливих 
робочих операцій для майбутнього врожаю, він має бути 
проведений якісно. Сівалки ОМЕГА розроблені з точним укла-
данням насіння, як для мінімального обробітку ґрунту, так і для 
традиційної технології. Основою є перевірена концепція ком-
пактних висіваючих комбінацій, які поєднують кілька робочих 
операцій. Підготовку ґрунту забезпечує секція парних дисків 
діаметром 520 мм (система Twin-disc). Крім того, застосовується 
центральний пневматичний каток, встановлений в шаховому 
порядку (зменшення тягового опору) для загального консолі-
дування ґрунту перед посівом, а також сошники з міжряддям 
12,5 см (16,5 см). Довгі роки досліджень підтвердили, що висів 
на відстані між рядами в 12,5 см для зернових культур створює 
кращі умови для розвитку колоса і пагонів.

Точне вкладення насіння по всьому робочому захопленню 
здійснює система PSP (Precise Seed Placement). Вона склада-
ється з паралелограма, який утримує дводискові висіваючі 
сошники на постійній глибині висіву, навіть, якщо поле горб-
кувате. Високу точність висівного сошника та ідеальне копі-

НОВИНКА КОМПАНІЇ BEDNAR – 
УНІКАЛЬНА СІВАЛКА OMEGA ОО 6000
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ювання поверхні ґрунту забезпечують опорні гумові колеса. 
Тиск на сошник (до 130 кг) може бути встановлений централі-
зовано – гідравлічно, не виходячи з кабіни трактора.

Сівалка компанії BEDNAR OMEGA ОО 6000 має важливу 
інновацію - Coulter (Колтер) секцію, що знаходиться за пере-
днім рядом дисків. Дана секція використовується особливо 
на важких ґрунтах, під час весняного та літнього посіву. Під 
час весняного посіву працює сівалка тільки з поглибленої 
секції Coulter, щоб уникнути непотрібного витягування і 
змішування землі передньою дисковою секцією. І навпаки, 
при посіві ріпаку працюють обидві секції (Coulter і диск), щоб 
досягти максимально гладкого поля без брил і підготувати 
ідеальні умови для посіву.

Основні характеристики BEDNAR OMEGA ОО 6000:

Модель агрегату: напівнавісна сівалка з підготовкою 
посівного ложа і дисковими висіваючими сошниками.

Робочі органи: 2 ряди дисків 520х5 мм (система подвійно-
го кріплення Twin-Disc), пневматичний каток (розмір 425/55 
R17), дводисковий сошник кріпиться на паралелограм (систе-
ма PSP).

Запобігання: індивідуальне.
Робочі операції: розпушування верхнього ґрунтового шару, 

вирівнювання поверхні, повторне ущільнення ґрунту пневма-
тичним катком, точний висів на задану робочу глибину.

Переваги:
• Можливість роботи ранньою весною, завдяки легкій 

концепції сівалки.
• Якісний посів в сухих ґрунтах, тиск сошників (до 130 кг).
• Регульоване міжрядне відстань 12,5 см або 16,5 см.
• Точний висів насіння на задану глибину завдяки системі 

PSP (Precise Seed Placement).
• Зручне калібрування і висипання бункера в задній части-

ні сівалки.
• ISOBUS - просте управління.

OMEGA OO є універсальною сівалкою легкої концепції 
з дисковою підготовкою ґрунту, що дозволяє висівати різні 
культури.

Система гідравлічного тиску дискових сошників гарантує 
висів навіть в найскладніших умовах.

Завдяки системі PSP (Precise Seed Placement) дискові сош-
ники здатні закладати на однакову глибину по всій ширині 
агрегату та ідеально копіювати нерівності рельєфу.

Співвідношення пропорції добрива і насіння легко регу-
люється (60:40).

Просте і зручне калібрування посівного пристрою в за-
дній частині агрегату. Просте висипання бункера.

Внесення добрива між рядками за допомогою дводиско-
вого Colter.

Леся Заморська



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

Система регулювання робочої глибини Multistop;
Пружинний захист робочих органів.

Основні агрономічні особливості:

ЗАМОВЛЯЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ДЕМО ТУР ДО СЕБЕ В ГОСПОДАРСТВО!      

Рівномірне розпушення на всю ширину захвату;
Створення мікротріщин;
Руйнування плужної підошви.

6.0

3.0

4 060
8

е-mail: agrisem@vfk.lutsk.ua

Навісний Причіпний 

Сфотографуйте QR-код  
та перегляньте техніку на сайті! 
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ЕНЕРГІЯ СИНЬОГО КОЛЬОРУ НАДИХАЄ СВОБОДОЮ 
РУБІН 12 – КОРОТКІ ДИСКОВІ БОРОНИ З 
ПОГЛЯДОМ У ГЛИБИНУ

Вирізні диски діаметром 736 мм 

гарантують інтенсивне 

перемішування ґрунту і пожнивних 

решток на глибину до 20 см.

 � Робота без бокового зносу завдяки симетричному розташуванню 
дисків

 � Суцільний обробіток, починаючи з робочої глибини 7 см
 � Штрігелі для оптимального перемішування та вирівнювання
 � Максимальний кліренс для роботи без забивання

З появою Рубін 12 всі нарешті побачили коротку дискову борону, яка працює 
на глибині культиватора - 20 см і більше. Саме це робить агрегат спеціалістом 
не тільки для обробітку стерні, а й гідним знаряддям для основного обробітку 
навіть на важких ґрунтах. Переконайтеся в цьому на наступних аргументах:



Anz_A5_Joker_RT-HD_2016_ua.indd   1 06.04.2016   09:55:58

США та ЄС розробляють проект продажу та купівлі вживаної 
сільськогосподарської техніки для українського споживача
Український виробник потребує надійної сільськогосподарської техніки для підвищення продуктивності та збільшен-
ня вкладу сільського виробника у ВВП України. Про це заявив Джейсон Гейссар Президент Structured Trade Finance 
Corporation (STFC) на зустрічі з Тарасом Кутовим, Міністром аграрної політики та продовольства України.

НОВИНИ

В ході зустрічі йшлось про доступну 
сільгосптехніку для українського спожи-
вача. Це можна досягти шляхом спільного 
проекту продажу та купівлі вживаних ком-
байнів та тракторів  зі США та ЄС «Supply 
of Pre-owned Agricultural Equipment to 
Ukraine» («Поставка вживаного сільсько-
господарського обладнання для України» 
- ред.)

Джейсон Гейссар відмітив, що у проекті 
візьмуть участь такі всесвітньо відомі ком-
панії, як John Deer, CNH, Claas. Представник 
американської сторони наголосив: «Постав-
ка обладнання буде проходити від прямих 
дилерів. Уживанні сертифіковані комбайни 
того ж бренду та потужності коштуватимуть 
половину, чи навіть менше, ніж нові. Якісне 
технічне обладнання допоможе збільшити 

продуктивність сільського виробника та 
об`єми експорту до європейських країн».

«Підтримка малого та середнього 
фермерства - головне завдання для 
Мінагрополітики. Сьогодні вони не мають 
коштів на  самостійне придбання дорогої та 
більш якісної техниіки. Тому одним з гарних 
рішень є спільна розробка лізингової систе-
ми», - підкреслив Тарас Кутовий.

День поля «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ»
21 июля 2016 года в пгт. Краснопавловка (Лозовской район, Харьковская область) на базе ЧСП «Гарант» прошел День 
поля «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ». Мероприятие организовано с целью демонстрации современной энергоэффективной 
сельхозтехники отечественного производства, а также в рамках реализации практических задач инновационно-образо-
вательного кластера «Агротехника».

День поля собрал более 500 участников – 
руководителей агропредприятий, областных 
и районных объединений работодателей в 
аграрной сфере, представителей науч-
но-исследовательских и образовательных 
учреждений, а также  специалистов аграрной 
отрасли как Украины – из Харьковской, 
Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, 
Полтавской и Сумской областей, так и из 
стран Прибалтики и Европы – Литвы, Латвии, 
Молдовы, Эстонии, Болгарии и Румынии.

В торжественном открытии Дня поля 
приняли участие народный депутат 
Украины Анатолий Гиршфельд, представи-
тели районных администраций, депутаты 
областного и районных советов, руководи-
тели университетов-участников кластера 
«Агротехника».

С приветственным словом выступили 
Анатолий Гиршфельд, народный депутат 
Украины, Почетный президент ИГ УПЭК; 
Сергей Зеленский, Лозовской городской 
голова; Владимир Кравчук, д.т.н., руково-
дитель Украинского научно-исследова-
тельского института прогнозирования и 
испытания техники и технологий имени 
Л.Погорелого;Василий Черномаз, Гене-
ральный директор ЛКМЗ; Лариса Орлова, 
депутат Харьковского облсовета от Лозовс-
кого района; Сергей Харченко, директор 
учебно-научного Института механотроники 
и систем менеджмента Харьковского 
национального технического университета 
сельского хозяйства им. Василенко (ХН-
ТУСХ); Роман Гиршфельд, Вице-президент 
по маркетингу и продажам ИГ УПЭК.

«Применение инновационной энер-
гоэффективной сельхозтехники  отече-
ственного производства даст возможность 
украинским аграриям стать конкурентно-
способными не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке, –  отметил Анатолий 
Гиршфельд. – Вложенные инвестиции в 
высокотехнологическую ресурсосбере-
гающую технику действительно работают.  
Сегодняшнее мероприятие – это для всей 
страны хороший пример того, что отече-
ственное машиностроение и технологии 
могут быть не хуже, и иногда и лучше 
европейских. Это путь, который мы выбра-
ли и осилим, консолидировав усилия, – 
представителей кластера «Агротехника», 
инженеров, конструкторов, аграриев, 
работников завода».

Джерело: http://minagro.gov.ua/uk/node/21880
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ОСТАННІЙ ГЕРОЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ ЧЕМЕРОВЕЧЧИНИ

Знаного аграрія Подільського краю Леоніда Юрійовича Скринчука 
любили і досі люблять усі ті, хто його знав. У свій час він став «живою 
легендою», прикладом для наслідування багатьом керівникам, котрі 
починали свою діяльність у галузі сільськогосподарського виробни-
цтва, бо його неоціненний досвід та здобутки можна дійсно вважати 
посібником для навчання молодих аграріїв. До речі, Леонід Скринчук 
– останній у краї Герой Соціалістичної Праці Чемеровецького району з 
отих «...передовиків агропромислового комплексу УРСР, які особливо 
відзначилися», і з отих, хто залишається у строю до останнього свого 
подиху».

Звичайний хлопець, із простої сім’ї, 
із сильним і щирим серцем, великий 
працелюб і життєлюб, Леонід Юрійович 
Скринчук пройшов складний і водночас 
цікавий та насичений життєвими подіями 
шлях, 44 роки з якого він присвятив сіль-
ському господарству.

Майбутній аграрій народився 18 
квітня 1938 року в селі Залуччя, нині 
Подоляни Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області. Батько 
Юрій Никифорович працював колгосп-
ним їздовим. Мати Дарія Тихонівна була 
ланковою, учасницею першої Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки. 1939 
року в Москві її преміювали кравецькою 
машинкою.

У 1946 р. Леонід розпочав навчання в 
початковій школі в рідному селі, в 1956 
р. закінчив середню школу в сусідньому 
селі Підпилип’я. 

Працював у тракторній бригаді місце-
вого колгоспу ім. Чапаєва, за направлен-
ням навчався в технічному училищі №3 
в селі Говори Віньковецького району 
(нині Говорський професійний аграрний 
ліцей). Закінчив училище в грудні 1957 
року. Після служби в армії, навчався в 
Кам’янці-Подільському сільськогоспо-
дарському інституті (нині Подільський 
державний аграрно-технічний універ-
ситет).

Від 1965 року працював у Чемеро-
вецькому районі Хмельницької області. 
5 років у селі Юрківці був головним 
зоотехніком колгоспу ім. Котовського, 
який спеціалізувався на виробництві 
яловичини. З 1970 року працював голо-
вою колгоспу ім. Жданова, а з 1975 року 
– головою правління колгоспу «Україна» 
в смт Чемерівці, головою агрофірми 
«Україна». Від січня 2000 року перебував 
на пенсії, 2005 року знову очолив агро-
фірму «Україна».

Був депутатом Верховної Ради УРСР 
11-го скликання (у 1985-1990 роках).

17 серпня 1988 року Леоніду Юрі-
йовичу надано звання Героя Соціаліс-
тичної Праці — за видатні результати у 
збільшенні виробництва сільськогоспо-
дарської продукції на основі освоєння 
інтенсивних технологій та передових 
методів організації праці у землероб-
стві й тваринництві, виявлену трудову 
доблесть.

Нагороджений двома орденами 
Леніна, орденом Трудового Червоного 
Прапора, орденом «Знак Пошани», чис-
ленними медалями.

Помер 5 жовтня 2009 року.
Про Леоніда Скринчука писав укра-

їнський письменник Володимир Маняк 
у подільській повісті «Земля людей», 
виданій 1988 року видавництвом «Україн-
ський письменник».

Попри вагомі здобутки у професійній 
діяльності Леонід Юрійович був водночас 
прекрасним сім’янином, батьком, діду-
сем. Він виростив і виховав двох синів. 
Старший Юрій став лікарем, завідує не-
врологічним відділенням міської лікарні 
в Кам’янці-Подільському. Молодший Олег 
пішов стежкою батька і нині керує при-
ватним підприємством «Україна - Агро 
2С» на Чемеровеччині.

Ось як згадує тата Юрій Скринчук: 
«Батько практично весь час був на роботі. 
Як починалися жнива, він йшов на роботу 
вдосвіта, коли я і брат Олег ще спали, а 
повертався пізно – ми вже спали. Однак, 
незважаючи на перенасичений робочий 
графік, він знаходив час для нашого ви-
ховання і відпочинку з родиною. Й досі зі 
спогадів виринають спільні сімейні поїзд-
ки на природу; як батько брав відгули на 
два дні, аби відвезти нас на море; як брав 
нас, синів, у поле, садив за кермо машини 
і вчив їздити».

У спогадах молодшого сина Леоніда 
Юрійовича – Олега Скринчука батько 
залишився таким: «Мені найбільше 
запам’яталися наші спільні поїздки в поля. 
Вразило ставлення батька до людей. 
Вони відчували його підтримку, а він умів 
їх надихати. Тому створився хороший 
колектив, який мав значні досягнення. 
В той час без серйозної системи захисту 
рослин, лише на органічних добривах, 
отримували 70-80 ц/га зернових, 500-600 
ц/га цукрового буряка, відгодовували 
одночасно 4000 голів ВРХ. Неодноразово 
колектив нагороджували перехідними 
прапорами. Колгосп брав участь у ВДНГ в 
Москві та Києві. Багато працівників були 
відзначені різними орденами та медаля-
ми. Люди отримували хороші зарплати. 
Для порівняння: батько мав 300 рублів, а 
тракторист на відгодівельному комп-
лексі – 450. Села розбудовувалось, в них 
провели централізоване водопостачання 
та газифікацію, заасфальтували дороги. 
Хто хотів будувати хату, господарство 
допомагало з коштами. Всі п’ятиповер-
хівки у Чемерівцях та Юрківцях, а також 
школа №2 у Чемерівцях та восьмирічка в 
Юрківцях, дитсадок в Ярківцях збудовані 
за колгоспний рахунок. У штаті на той час 
було до 500 чоловік, утримували до 7000 

голів худоби, був великий технічний парк – 
40 комбайнів, 130 машин тощо. Хоч батько 
вже не з нами, проте люди, які приходять 
до мене, згадують тільки хороше, адже 
він завжди старався допомогти кожному, 
розвивав підприємство, впроваджував 
щось нове. Зокрема на відгодівельному 
комплексі був збудований цех, де виготов-
ляли спеціальні гранули для биків, щоби 
прискорити інтенсивність їх вирощування. 
За прикладом батька, я намагаюся робити 
все, щоб у нас було не гірше».

Рідні знаного аграрія пам’ятають, як 
далекого 1987 р. в Москві під оплески 
тисячі людей Леонід Юрійович отримував 
нагороду. Згодом цю подію пишно відзна-
чили в колі рідних, друзів і колег. Сини 
пишаються та свято бережуть відзнаки й 
нагороди батька.

Щоб увічнити світлу пам’ять про 
нього, запроваджено премію імені Лео-
ніда Скринчука. Окрім того у с. Юрківці 
біля центральної садиби господарства 
встановлено монумент на його честь. 
З нагоди 90-річчя утворення Чемеро-
вецького району першою «Ювілейною 
медаллю» було нагороджено посмертно 
саме Леоніда Юрійовича Скринчука. 
Також його визнано почесним грома-
дянином Чемерівців. Головним кредом 
у житті цього визначного аграрія були 
слова: «Я вдячний Богові і долі, що в мене 
все склалося так, як є…». Але він завжди 
поруч із своїми земляками – привітно 
усміхається на фото у музеї села Юрківці, 
живе добрими діяннями у людях, про 
яких дбав протягом усього свого такого 
неспокійного життя.

Недаремно у народі кажуть: «Людина 
славна своїми справами». Л. Ю. Скринчук 
заслужив собі повагу громади багаторіч-
ною, сумлінною, добросовісною і напру-
женою працею, на благо рідного краю.

Підготувала Леся Заморська 
http://podolyanin.com.ua/

http://uzinform.com.ua/
https://uk.wikipedia.org
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Технічна характеристика Од.вим. TF 38.7 TF 38.10 
Вага власна Кг 7500 7900 
Довжина/ширина/висота мм 2250/2460/4490 
Базова комплектація  Кондиціонер, джойстик, 

блокування диференціалу, фари 
на кабіні 2п+2з, зачеп задній, 
палетні вила, автореверс 

вентилятора FAN DRIVE System 
Максимальна вантажопідйомність кг 3800 3800 
Виліт при максимальній 
вантажопідйомності 

м 1,75 1,6 

Висота при максимальній 
вантажопідйомності 

м 6,2 5,7 

Висота підйому м 7,1 9,6 
Вантажопідйомність при 
максимальній висоті  

кг 3500 1500 

Максимальний виліт стріли м 3,6 6,3 
Вантажопідйомність при 
максимальному вильоті 

кг 1600 700 

Потужність двигуна к.с. 101Tier3 
Виробник двигуна/к-сть циліндрів і 
тип 

 Kubota /4 турбо 

Шини  405/70-24 
Привід/коробка передач/максимальна 
швидкість 

км/год Гідростатика/2 діапазони/40 

Час підйом/опускання стріли c 6,7/5,1 8,3/6,4 
Час висування-засування телескопу c 5,5/3,6 11,8/7,3 
Час звалювання/зачерпування робочі 
органи 

c 
4,9/3,3 

5,2/3,8 
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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!

ВИПРОБУЙТЕ СПРАВЖНЮ ЯКІСТЬ!

«Волинська фондова компанія» - офіційний дистриб`ютор  олив Total  в Україні.  

НОВИНКА 
В АСОРТИМЕНТІ 

КОМПАНІЇ
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ТВАРИННИЦТВО

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ:  
ЧИ БУДЕ НА СТОЛІ ВЛАСНЕ МОЛОКО І М’ЯСО?
Виробничий потенціал тваринницької галузі України за останні 25 років нагадує «річку», що невпинно «пересихає», 
тобто поступово скорочується поголів’я худоби, знижуються обсяги виробництва, більшість аграрних формувань галузі 
збиткові, відбувається нерівномірний розвиток усіх представників переробної промисловості, спостерігається низька 
платоспроможність населення тощо. Відбувається це на фоні значного недоспоживання середньостатистичним україн-
цем молока, м’яса, яєць та і інших продуктів тваринництва до фізіологічної потреби.

Поголів’я худоби і птиці – фундамент 
виробничого потенціалу
Базовим показником оцінки стану галузей тваринництва 

є поголів’я основних видів худоби і птиці, що в поєднанні із їх 
продуктивністю формує передумови до формування виробничо-
го потенціалу вітчизняного аграрного сектору. Як вказують дані 
органів державної статистики, поголів’я основних видів худоби 
катастрофічно знижується, особливо якщо розглядати 1990 рік 
за базу (як це традиційно було прийнято). Ми обрали період 
становлення в Україні ринкових відносин, на початку якого 
аграрний сектор економіки досяг одного із найнижчих рівнів 
«дна». Так ось, у 2000 році у всіх категоріях господарств налічува-
лося 9,4 млн. голів ВРХ (в т.ч. корів – 4,9 млн. голів), 7,6 млн. голів 
свиней, 1,9 млн. голів овець і кіз, 0,7 млн голів коней (див. рис. 1). 
До кінця 2015 року їх зменшилося відповідно до рівня: 3,7 (2,1); 
7,0; 1,3 та 0,3. Щоправда, ці дані вказані без врахування тимчасо-
во окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також без 
урахування частини зони проведення АТО.
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Рис. 1. Поголів’я основних видів худоби

Загальний спад за цей період можна оцінити наступним 
чином: ВРХ – мінус 60%, (корови – мінус 56%); свині – мінус 7,5%; 
вівці та кози – мінус 29%; коні – мінус 55%.

 

- 60% - 7,5% 

- 29% - 55% 

Винятком у тваринництві є ситуація із птицею. Її поголів’я 
підвищується і з 2000 року зросло з 123,7 млн. голів до 203,9 млн. 
голів, що на 64,8%, і на 18 відсотків наблизилося до рівня 1990 
року. Це свідчить про стабільну роботу птахоферм, особливо з 
вирощування курей та виробництва яйєць.

 

31,5

52,3
47,3

78,0

14,1
20,5

79,5

54,9
45,1

66,2

46,6

33,8

53,4

68,5

85,9

22,0

35,6

64,4

6,9

93,1

2000 Сг підприємства 2000 Населення 2015 Сг підприємства 2015 Населення

Частка категорій, % ВРХ Свині Вівці та кози Коні Птиця всіх видів
 

Рис. 2. Структура поголів’я основних видів худоби і птиці
за категоріями господарств

Іншою особливістю цієї галузі є струкутра наявного 
поголів’я за категоріями суб’єктів господарювання. Адже для 
забезпечення належного рівня якості, безпечності продукції та 
стратегічного розвитку аграрного бізнесу необхідно обирати 
ефективну форму господарювання. І якщо ринкові новоутво-
рення мають шанс змінити ситуацію на ринку тваринницької 
продукції, то функціонування примітивних і трудоємких індиві-
дуальних господарств не завжди гарантує належний ефект.

Як свідчать дані, кардинально ситуація не змінилася – сіль-
ськогосподарські підприємства, особливо великі холдингові 
об’єднання, не бажають займатися тваринництвом. Підтвер-
дженням цього є дані про зниження частки поголів’я ВРХ з 
53,4% у 2000 році до 33,8% у 2015 році; овець і кіз – з 22,0% 
до 14,1%; коней – з 35,6% до 6,9%. А враховуючи загальний 
спад поголів’я, можна стверджувати, що, власне, категорія 
підприємств найбільше зменшила чисельність худоби. Винят-
ком залишаються свинарство і птахівництво, де частка зросла 
відповідно з 31,5% до 52,3% та з 20,5% до 54,9%. Це на сьогодні 
галузі, в яких швидко окуповуються інвестиції і є постійний 
попит на продукцію (див. рис. 2).

Обсяги виробництва
Враховуючи наявне поголів’я худоби і птиці, аграрні 

формування виробляють загалом все більше тваринницької 
продукції. Щодо її структури, то ситуація дещо інша. Але все по 
порядку.

М’ясо. Всього м’яса (всіх видів) у забійній вазі аграрії 
виробили у 2015 році 2322,6 тис. тонн, що на 39,6% більше, ніж 
у 2000 році. Але в структурі цього обсягу 49,2% (1143,7 тис. 
тонн) займає м’ясо птиці, хоча в 2000 році воно займало частку 
11,6%. Традиційним видом м’яса для українців є свинина, якої 
на сьогодні виробляється 759,7 тис. тонн, що на 12,3% більше 
у порівнянні з 2000 роком. Істотно знизилися обсяги виробни-
цтва яловичини: з 754,3 тис. тонн у 2000 році до 384,0 тис. тонн 
(мінус 50,9%), що виглядає логічним на фоні падіння поголів’я. 
Інші види м’яса виробляються порівняно у невеликих обсягах: 
баранина і козлятина (13,7 тис. тонн; 79,6%); кролятина (13,3 
тис. тонн; 95,6%); конина (8,2 тис. тонн; 98,7%). Довідка: до по-
казника 1990 року Україна не дотягує практично удвічі. Щодо 
структури, то за рахунок виробництва сільськогосподарськи-
ми підприємствами 967,7 тис. тонн птиці, частка у загальному 
обсязі складає 63,0% (без урахування птиці – лише 29,0%).

Молоко. Обсяги виробництва молока дещо падають і у 
порівнянні з 2000 роком (12657,9 тис. тонн) становлять 10615,4 
тис. тонн, або 83,6%. Довідка: у 1990 році Україна виробляла 
в 2,3 рази більше молока. Слід також врахувати і те, що госпо-
дарства населення виробляють 75% молока. Це до питання 
якості і безпечності молочної продукції. На нашу думку, тут 
виникає певне непорозуміння, адже, з одного боку, чиновники 
та експерти заявляють про сумнівність походження молока від 
населення, а з іншого, усі виробники «молочки» запевняють 
споживачів у європейській якості їхньої продукції. Риторичне 
запитання: а звідки вони беруть «якісне» молоко, яке постійно 
зменшується, а обсяг виробництва промислової продукції – ні?

Інші види продукції. Найбільшого зростання в обсягах 
виробництва досягли підприємства птахівництва. На сьогодні 
вони виробляють 16782,9 млн. шт. яєць, що в 1,9 рази більше 
ніж у 2000 році. Цей показник навіть перевищує рівень 1990 
року на кілька відсоткових пунктів. Стає не популярним виро-
щувати вовну, настриг якої постійно знижується і становить 
2270 тис. тонн (або 66,7% до 2000 року). А от мед навпаки: 
традиційний продукт для українського селянина стабільно 
виробляється в межах 60-70 тис. тонн. Показник 2015 року 
становив на рівні 63615 тис. тонн, що на 21,3% більше ніж у 
2000 році.
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Аналіз показав різні характеристики галузі, проблеми і по-
зитивні зрушення. Однак чи цього достатньо для внутрішнього 
споживання і, можливо, експорту?

Внутрішнє споживання
У попередньому розділі відображено пропозицію на вну-

трішньому ринку тваринницької продукції. Якщо її порівню-
вати з фондами споживання населенням, то виходить, що її 
цілком вистачає для покривання внутрішнього попиту країни. 
З іншого боку, нам відомі раціональні норми для забезпечення 
оптимальних фізіологічних потреб організму людини.

Згідно рекомендацій ВООЗ фізіологічно обґрунтованою 
нормою споживання основних продуктів харчування тва-
ринницького походження на рік на одну людину є наступні: 
м’яса 80 кг, із яких 25-30 кг повинна становити свинина і 22 кг 
яловичина; молока – 380 кг; яєць – 290 шт. Фактично ситуація в 
Україні набагато гірша (табл. 1).

Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування населенням 
України (на одну особу за рік; кілограмів)

Види 
продуктів 

харчування

Мінімальні 
норми

Раціональні 
норми

Фактичні норми Відхилення 2014 р. 
від норми

2000 2010 2014 мінімаль-
ної

раціональ-
ної

М’ясо та м’ясо-
продукти 

52 80 32,8 52,0 54,1 104,0 67,6

Молоко та 
молочні 
продукти 

341 380 199,1 206,4 222,8 65,3 58,6

Яйця (шт.) 231 290 166 290 310 134,2 106,9

От і виходить, що населення України значно «не доїдає» до фі-
зіологічної потреби, окрім яєць, і ледь досягає мінімальних норм 
щодо м’яса, затверджених Урядом. При цьому більше половини 
у фонді споживання м’яса складає курятина та інша птиця.

Тому ситуацію із забезпеченням внутрішнього споживання 
продуктів харчування тваринного походження, за винятком 
молока і молочних продуктів, можна назвати стабільною і мі-
німально виконуваною. Загалом українці спожили у 2014 році: 
м’яса та м’ясопродуктів – 2325,4 тис. тонн (або на 44,3% більше 
ніж у 2000 році); молока та молочних продуктів – 9581,1 тис. 
тонн (97,8%); яєць – 13344,7 млн. шт. (63,8%).

Доповнить картину балансу між виробництвом і споживан-
ням зовнішньоекономічні відносини України.

Експорт-імпорт продукції тваринництва
Пропри наявність проблем із забезпеченням внутрішнього 

споживання на рівні фізіологічних потреб Україна експортує 
продукцію галузі тваринництва, хоча і в незначних обсягах. До 
уваги ми взяли лише готову продукцію сільськогосподарсько-
го призначення. Так, якщо розглядати 2015 рік, то яловичину 
експортували на рівні 32,1 тис. тонн; свинину – 27,2 тис. тонн; 
птиці – 161,3 тис. тонн; молока – 98,1 тис. тонн та яєць – 989,0 
млн. шт. Імпорт склав взагалі невеликі обсяги і склав відповідно: 
1,2; 3,7; 61,2; 4,9; 139,0 (табл. 2). Як видно із даних таблиці, баланс 
в торгівлі товарами тваринного походження є позитивним.

Таблиця 2
Експорт-імпорт окремих видів продукції
тваринного походження у 2015 році

Назва товару Експорт Імпорт Зовнішньо-торго-
вельний баланс

кількість млн.дол. 
США

кількість млн.дол. 
США

кількість млн.дол. 
США

Яловичина свіжа, охолодже-
на або морожена, тис. тонн

32,1 84,0 1,2 3,5 30,9 80,5

Свинина свіжа, охолоджена 
або морожена, тис. тонн

27,2 54,7 3,7 8,2 23,5 46,5

М’ясо і харчові субпродукти 
свійської птиці, тис. тонн

161,3 226,7 61,2 37,4 100,1 189,3

Молоко та молочні продук-
ти, тис. тонн

98,1 112,8 4,9 8,3 93,2 104,5

Яйця, млн. шт. 989,0 168,0 139,0 27,8 850 140,2

Загалом, проаналізувавши ситуацію у галузях тваринни-
цтва, ми спробували скласти баланси виробництва і споживан-
ня за окремими видами продукції тваринництва (рис. 3).
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Рис. 3. Баланси виробництва і споживання основних видів 
продукції тваринництва (за результатами 2015 року)

У цій схемі ми не врахували можливі обсяги іншого роду 
споживання (зокрема промислового), що може нівелювати ну-
льову різницю, передбачену методом балансування (різниця 
має бути 0). Ще однією особливістю відображених розра-
хунків є те, що балансовий метод аналізу не може виявити 
проблемні питання, які, наприклад, необхідно вирішувати на 
практиці. Так, ми сьогодні говоримо про фактичне споживання 
населенням продуктів харчування, але воно не оптимальне і, 
базуючись на купівельній спроможності, хотілося б, щоб воно 
досягало раціональних норм. Однак, від запланованих обсягів 
споживання виробництво не збільшиться, оскільки поголів’я 
неможливо наростити одразу і невідомо, чи вигідно буде 
розширювати масштаби виробництва аграріям, а надлишкові 
імпортні поставки теж завжди вигідні трейдерам.

Загальні висновки
Розглянуті матеріали наштовхують нас на певні висновки:

1 Поточна ситуація неоднозначно характеризує 
галузь. З одного боку, фактичний рівень попиту 
удвічі нижчий за потребу, з другого – низька 
платоспроможність населення формує його на 
рівні існуючих обсягів виробництва. Тому з пози-
цій споживання і експортного потенціалу аграрно-
го сектору слід констатувати, що галузь тварин-
ництва розвивається нерівномірно, особливо це 
стосується скотарства, свинарства та інших галузей 
з вирощування дрібних свійських тварин.

2 В умовах світових викликів щодо підвищення 
якості тваринницької продукції, впровадження 
державної програми з формування внутріш-
нього резервів виробництва продукції тварин-
ницького походження, все більшого значення 
набуватиме забезпечення конкурентоспромож-
ності у різних категоріях товаровиробників, 
що у майбутньому стане визначальним чинником 
стабільного економічного зростання галузі та по-
дальшого розвитку харчової промисловості.

Підготував Сава Андрій,
к.е.н., старший науковий співробітник
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ТВАРИННИЦТВО

«ПРАЦЮЄМО НА ЕНТУЗІАЗМІ, АЛЕ НЕ 
ЗУПИНЯЄМОСЯ У СВОЄМУ РОЗВИТКУ»

Неподалік райцентру – містечка Волочиськ Хмельницької області розкинулись поля ТОВ 
«Агрофірма «Подільська зернова компанія», що має в обробітку 3000 га землі. Тут сіють пшени-
цю, кукурудзу, сою та ріпак для потреб птахофабрики, на якій вирощують бройлерів торгової 
марки «Волочиська кура». Центральна садиба й елеватор господарства розташовані в с. Лозова, 
технічний парк, птахофабрика і свинарник на 300 голів – в с. Гарнишівка. Крім того, агрофірма 
має землі в селах Іванівці та Вигода.

Господарство засноване у 2008 році. Чотири роки тому 
виконавчим директором «Подільської зернової компанії» 
став Валентин Васильович Королюк. Власне, саме він 
люб’язно погодився розповісти про агрофірму та показати 
усі важливі об’єкти.

Ознайомлення з територією розпочинаємо з с. Гарни-
шівка. Валентин Васильович із гордістю показує поле куку-
рудзи, яка вже півтора метра заввишки. Каже, що в госпо-
дарстві вирощують лише ті культури, які їсть курка. 

З поля їдемо на птахофабрику. Тут нас зустрічає ветлі-
кар Вадим Анатолійович Флорчук. Він відповідає на мої 
питання і проводить екскурсію: «Птахофабрика почала 
працювати з 2007 р. Тоді в нас було чотири пташники, на 
даний час маємо десять. Разова посадка – 300 тис. голів, 

таких посадок у нас 5 на рік. Ми об’єднані в єди-
не ціле з «Подільською зерновою компанією», 

яка вирощує зерно для наших потреб. 
Добові курчатка закуповуємо в Польщі, 
вирощуємо їх 42 дні. Як правило, до 
47-го дня бройлери йдуть на забій. На 
даний час у нас 270 тис. голів. За місяць 
вони з’їдають 360 тонн кормів. Курям 

даємо 30% пшениці, 30% кукурудзи та 
30% сої, а також 2% олії. Решту раціону 

становить набір вітамінів, мікроелементів 
та амінокислот. За всю посадку одна курка їсть 5 

кг кормів. У перші дні курчатам потрібно 12 г корму, а до-
рослим особинам – до 210 г зерна на добу. При посадці курча 
має 42 г, за перший тиждень виростає до 170 г, за другий 
тиждень його маса становить 340 г, за третій – 820 г, за 
четвертий – 1450 г, за п’ятий – 1850 г, за шостий – 2420 г. 
При вирощуванні курчат задана температура складає 34 
градуси, згодом поступово знижуємо її до 21 градуса. Тричі 
робимо вакцинацію птиці: проти хвороби Ньюкасла, хворо-
би Гамборо та інфекційного бронхіту. Птицю утримуємо 
на підстилці з соломи впродовж 42 днів. Після забою поїлки 
та годівнички автоматично піднімаються вгору, заїжджає 
трактор, вигортає рештки, тоді все миється, дезінфіку-
ється, білиться і закладається чергова посадка. За тиж-
день до забою зразки м’яса відправляємо в Хмельницьку 
спеціалізовану лабораторію, де проводиться дослідження, 

надається експертний висновок і дозвіл на продаж м’яса. 
Після цього бройлери йдуть на забій. Готову продукцію 
збуваємо в Київ, Одесу, Хмельницький та Волочиськ».

Оглянувши пташник, в якому утримуються маленькі кур-
чата, а також забійний та фасувальний цехи, їдемо в поля, 
де колоситься пшениця, переливається зеленим оксами-
том соя та кукурудза. Як стверджує Валентин Васильович, ці 
культури вирощують з мінімальними затратами. При цьому 
середня врожайність пшениці становить 5-7 т/га, кукурудзи 
– до 10 т/га, сої – до 3 т/га. 

Чергова наша зупинка – елеватор у с. Лозова. Тут Вален-
тин Васильович розповідає про досягнення і труднощі, які 
доводиться долати: «У господарстві маємо власну сушарку, 
зерноочисні комплекси та склади. Одночасно можемо збері-
гати до 10 тис. т зерна. Всі ремонти проводимо власними 
силами. Стараємося давати людям робочі місця, щоб вони 
залишалися в селі. Наразі у нас 306 працівників. Середня 
заробітна плата – від 1500 до 12000 гривень.

Маємо техніку як вітчизняного, так імпортного вироб-
ництва: комбайн та трактори CASE IH, трактори Т-150, 
МТЗ та інші.

Птахофабрику збудували практично «з нуля» і готові 
розбудовуватися далі, єдина проблема – відсутність 
оборотних коштів. Кредитів не беремо, проте є компанії, 
які нам дають міндобрива та насіння. Зокрема, це «Бі-
зон-Тех-2006» і «Спектр-Агро». Працюємо на ентузіазмі, але 
не зупиняємося у своєму розвитку».

Екскурсію територією агрофірми продовжуємо в центрі 
села. Саме тут, навпроти школи за кошти господарства 
нещодавно спорудили пам’ятник Тарасу Григоровичу Шев-
ченку, який поставили на місці пам’ятника Леніну. Погруддя 
Кобзаря витесав із каменю бережанський скульптор.

Інші досягнення в соціальній сфері, якими по праву 
гордиться Валентин Васильович – це новозбудований храм 
у с. Гарнишівка, відкриття дитсадочків, безкоштовне харчу-
вання дітей та працівників господарства, достойна орендна 
плата за паї тощо.

«На соціальну сферу завдяки підтримці та розумінню 
співласників господарства щороку виділяємо кошти, – 
каже пан Королюк. – За угодою сплачуємо 100 грн. за гек-
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тар. Тож, загалом громада отримує 300 тис. грн. за рік. Ма-
ємо понад 1000 пайовиків. Оплата за пай у нас 6%, зокрема 
минулого року давали людям 1400 кг зерна та мішок цукру.

Власними коштами проводимо ремонти в школах і дит-
садках, оновлюємо дорожнє покриття. Вже 800 тис. грн. 
вклали у будівництво нового храму в Гарнишівці. Хочемо за-
вершити роботи якнайшвидше, бо святиня – це потрібна 
справа. Три роки тому у цьому ж селі відкрили садочок на 40 
місць, витративши 200 тис. грн. на матеріали, ремонти 
та обладнання. 

Для потреб господарства вирощуємо картоплю, ци-
булю, моркву, капусту, огірки. У нас працюють дві їдальні 
в Лозовій і Гарнишівці, де працівники безкоштовно хар-
чуються.  Раніше ми навіть хліб пекли, але були змушені 
закрити виробництво через подорожчання електроенергії.  
Також маємо невеличкий яблуневий сад – загалом 10 сотих. 
Яблуками забезпечуємо садочки та школи у тих селах, де 
орендуємо землі. В перспективі плануємо займатися ще й 
садівництвом». 

Задля власного розвитку й з метою обміну досвідом 
Валентин Васильович їздить за кордон. «Побувавши в 
Австрії та Німеччині, розумієш, що ми нічим не гірші за 
європейських фермерів, хіба-що бідніші, – розповідає він. – 
Щодо технологій, то ми в Україні вже досягли європейсько-
го рівня. Нам треба лише мати доступ до дешевих грошей 
і 3-10% кредитів. Тоді ми змогли б нормально розвивати-
ся. А якби у нас були ще й державні дотації, то ми засипали 
б зерном усю Європу, яка підтримує своїх сільгоспвироб-
ників, чого не скажеш про нас. Проте, плакатися ніколи 
не треба, потрібно працювати. Сучасні технології та 
розвиток тваринництва – це те, що я хочу втілювати у 
своєму господарстві. Але знову ж виникає питання: за які 
кошти? Якщо при доларі за 8 грн. ми будували пташник і 
витратили 3, 5 млн. грн., то що робити тепер? Власне, 
саме через нестачу коштів ми вже два роки нічого не буду-
ємо. Цього року купили вживаний трактор з Данії, пригна-
ли комбайн з Німеччини, хоч раніше ми брали нову техніку 
в Україні. А все через те, що зараз долар дорогий, податки 
виросли, ціни на запчастини та пальне піднялись. Проте 
працювати треба, бо сільське господарство, як чемодан, 
– і нести важко і покинути шкода. Але залишити може 
кожен, а мені треба доказати в першу чергу самому собі, 
що я таки можу щось зробити в цьому житті. Мабуть, 
тому в свій час пішов у депутати. Був районним, а зараз 
є депутатом Волочиської міської ради. У нас вже успішно 
пройшла адміністративна реформа, маємо три об’єднані 
територіальні громади, які проводять свою роботу. Ак-
тивні люди створили громадську організацію «Добробут», 
виграли грант на 10 тис. доларів, хоч отримали лише 
половину коштів. За ці гроші, до яких ми додали ще части-
ну з бюджету нашого господарства, нещодавно поміняли 
вікна в школі, проводимо модернізацію. Я не хотів йти в 
депутати, але треба, адже суть в тому, що ти можеш 
зробити, перебуваючи на цій посаді». 

Насамкінець Валентин Васильович Королюк вирішив 
показати мені центральну вулицю містечка Волочиськ. З 
його захоплюючої розповіді зрозуміло, що він дуже любить 
це місто і разом з іншими своїми однодумцями дбає про 
його красу та розвиток інфраструктури. На моє прохання 
розповісти про себе дає лаконічну відповідь: «Народився 
22 березня 1976 р. у с. Лозова Волочиського району. У 1995 
р. закінчив Кам’янець-Подільський радгосп-технікум. Пра-
цював агрономом. Згодом вступив у Кам’янець-Подільську 
державну аграрну академію, яку закінчив у 2002 р. Був голов-
ним агрономом, заступником директора, а з 2012 р. – вико-
навчий директор «Подільської зернової компанії». 

Також мій співрозмовник додав, що йому з дитинства 
подобалась праця на землі, адже народився в селі, мама 
працювала в садочку, батько був трактористом. І хоч в той 
час, коли Валентин Васильович навчався, професія агро-
нома не була престижною, йому хотілося якось змінити 
ситуацію. До речі, «Подільська зернова компанія» створена 
на базі колишнього не розкраденого колгоспу.  Єдине, що 
змінилося – довелося продати 200 дійних корів. Проте, без 
тваринництва не залишись – перепрофілювалися і відкри-
ли птахофабрику, яку й надалі розвивають. 

Робочий день пана Королюка, як і всіх керівників сіль-
ськогосподарських підприємств, розпочинається о 5 год. 
ранку і завершується далеко за північ. Проте, сім’я вже 
звикла до такого напруженого графіку і ставиться до цього 
з розумінням. Дружина Світлана працює завучем у школі. 
Вона закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний уні-
верситет, за спеціальністю вчитель історії. Синові Олексан-
дру 21 рік. Він пішов батьковою стежкою – став студентом 
Кам’янець-Подільського аграрного університету, опановує 
спеціальність агронома. Доньці Валентині 11 років, наразі 
вона закінчила 5 клас і з майбутньою професією ще не 
визначилася.

Валентин Васильович зізнається, що на відпочинок 
йому завжди бракує часу. На літню відпустку може виділити 
собі максимум 10 днів, щоб поїхати з дружиною та дітьми 
на море. Зазвичай, взимку вдається побувати у санаторії в 
Моршині чи Трускавці. 

На моє запитання: де берете натхнення, всміхаючись, 
відповідає: «Силу і натхнення дає сім’я і ті люди, для яких 
ти працюєш».

Леся Заморська 
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ГК VITAGRO – ЛІДЕР ПРОМИСЛОВОГО 
СВИНАРСТВА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Високопродуктивне поголів’я, комфортні умови утримання, збалансований раціон харчування, постій-
ний ветеринарний контроль, а також індивідуальний підхід до кожної свинки дозволили Групі компа-
ній VITAGRO за короткий проміжок часу стати лідером промислового свинарства Хмельниччини. 
Яскравим свідченням цього є історія 

стрімкого розвитку даного напрямку 
діяльності ГК VITAGRO. У 2011 році по-
будовано свинокомлекс потужністю 20 
тис. голів свиней. Через рік відкрито ще 
один, що включає в себе репродуктор 
на 1200 свиноматок та два відгодівель-
ні комплекси. У 2013 році запустили 
репродуктор на 630 свиноматок, а в 
2014 р. – відгодівельники на 6500 тисяч 
постійного поголів’я. Рік тому ввели 
в експлуатацію ще один репродуктор 
на 1200 свиноматок у Хмельницькому 
районі та розпочали реконструкцію 
двох відгодівельників на 9 тис. свиней 
одночасного утримання. Все поголів’я 
виведене з порід Йоркшир, Ландрас та 
Дюрок.

Свинокомплекси обладнані устат-
куванням провідних світових компаній 
у цій сфері, а також автоматизованими 
системами кормороздачі та вентиляції. 
Для забезпечення власних потреб у 
комбікормах у 2014 році в Городоцько-
му районі Хмельницької області побудо-
вано сучасний комбікормовий завод, а 
рік тому введено в експлуатацію першу 
чергу елеватора для якісного зберіган-
ня сировини для виробництва кормів.

Важливою складовою успіху є 
професіонали своєї справи, які не бо-
яться експериментувати, шукаючи нові 
методи, підходи, технології. Одним із 
них є керівник відділу свинарства ГК 
VITAGRO Олександр Олексанрович 
Вахнован, який працює в компанії вже 
майже шість років, і завдяки зусиллям 
якого даний напрямок діяльності постій-
но нарощує потужності.

– Олександре Олександровичу, 
відколи Ви очолюєте відділ свинар-
ства?

– У вересні буде рівно 6 років, як я 
працюю у ГК VITAGRО, відтоді й керую 
даним відділом. Так сталося, що коли 
прийшов на цю роботу, то запускав сви-
нокомплекс-репродуктор у с. Свіршківці 
Чемеровецького району. Тоді зі мною 
працювали ще двоє хлопців. Паралель-
но я займався вивченням обладнання 
та його завезенням. Також у той час ми 
завозили поголів’я з Данії. То ось так я і 
почав працювати, а коли оглянувся на-

зад, то в компанії було вже 15 тис. голів 
свиней. Власне, саме в той момент я 
зрозумів, що разом зі своєю командою 
йду в правильному напрямку, а компа-
нія VITAGRО нас підтримує в цьому.

– Свиней яких порід розводите, і 
яких результатів досягли?

– На сьогоднішній день ми вже має-
мо близько 60 тис. голів свиней. Наше 
маточне поголів’я – це породи Йоркшир 
і Ландрас, яких ми покриваємо Дюрком 
(кнур). В результаті маємо трьохлінійний 
гібрид, який вже йде на реалізацію. Всі 
чистопородні свинки та кнурі завезені 
з Данії, а вже в Україні ми вирощуємо 
ремонтне поголів’я.

– Де розташовані свиноферми?
– На сьогоднішній день наші ферми 

знаходяться в чотирьох районах 
Хмельницької області. Зокрема, це 
Чемеровецький район (с. Свіршківці 
та с. Івахнівці), Хмельницький район 
(с. Гвардійське, с. Доброгорща та с. 
Нафтулівка), Ярмолинецький район (с. 
Москалівка), Волочиський район (с. Бог-
данівка, с.Ч. Кут, с. Попівці, с. Шмирки). 
До кінця 2016 року планується запуск 
ще двох ферм – одна в Городоцькому 
районі (с. Бубнівка), інша – у Волочись-
кому районі (с. Постолівка).

– Розкажіть, будь ласка, детальні-
ше про умови утримання тварин.

– З першого дня роботи ми прийня-
ли рішення працювати за новітніми тех-
нологіями, при цьому підхід до кожної 
свинки має бути майже індивідуальний. 
Ми працюємо за датською технологією, 
оскільки Данія є світовим лідером із 
вирощування свинини. На наших фер-
мах стоїть найсучасніше обладнання. 
Зокрема вентиляція у нас від компанії 
Skov. До речі, це спеціальна вентиляція 
для свинокомплексів, котра максималь-
но забезпечує потрібний клімат у при-
міщеннях в жарку чи холодну погоду. 
Наші свинки годуються з автоматичної 
кормолінії, що 100% гарантує саме те 
дозування, яке потрібно тварині. 

– Скільки поросят народжує одна 
свиноматка? Чим їх годуєте, і як 
доглядаєте?

– За 2015 рік найкращим показни-
ком в одному з наших репродукторів 
було 34,2 поросята на свиноматку в 
рік. А в середньому у нас народжується 
32,3 поросят на одну свиноматку. 

Годуємо наших свинок тільки 
якісними збалансованими кормами, до 
складу яких входить пшениця, ячмінь, 
кукурудза, соя та соняшник. Усі корми 
вирощені виключно на наших полях, що 
дає нам змогу бути впевненими в тому, 
що ми використовуємо лише якісну 
продукцію для годівлі тварин. До того 
ж, ми готуємо корми на власному ком-

бікормовому заводі, що в с. Лісоводи 
Городоцького району. Він збудований у 
2012 році і на ньому також використову-
ються найновітніші технології. На місці 
ми маємо власну лабораторію, тому 
перед початком виготовлення кормів 
все перевіряється, і лише після цього 
приступають до виробництва. Перед 
вивезенням на ферми корми також 
проходять відповідну перевірку.

Вся годівля виконується в авто-
матичному режимі. Працівники лише 
виставляють кілограми на кормо-
автоматах, запускають лінію і вона 
заповнюється.

– А який щоденний приріст ваги у 
свинок?

– 930 г на відгодівлі та 410 г на 
дорощуванні.

– Коли відлучаєте молодняк, і в 
якому віці реалізуєте тварин?

– Відлучка поросяток проходить на 
28 день, коли вони важать 6-6,5 кг. Реа-
лізуємо свинок у віці 170-180 днів. В цей 
час їхня вага в середньому становить 
110-115 кг.

– Як дбаєте про їх здоров’я?
– Лікування – це, мабуть, найтяжче 

чим займаються працівники. Тут дуже 
важливим є індивідуальний підхід до 
кожної свинки, адже потрібно вчасно 
побачити хвору тварину, визначити, що 
саме з нею не так, і надати необхідну 
допомогу.

Нещодавно на Хмельниччині був 
спалах АЧС. Ми, в свою чергу, зробили 
все, щоб попередити це захворювання. 
В нас діє ціла система по біобезпеці. 
Транспорт дезінфікується, людей году-
ємо, щоб не проносили свої продукти, 
обов’язковим є душ перед входом на 
ферму тощо.

– Куди збуваєте свинок?
– Ми реалізуємо свиней живою 

вагою. Покупці в нас з усієї України – 
Хмельницький, Одеса, Львів, Житомир, 
Київ, Полтава, Івано-Франківськ та 
багато інших.

– Що робите з відходами?
– Як тільки ми запустили наш 

перший свинокомплекс, то одразу 
придбали спеціалізовану техніку для 
внесення відходів. Таким чином, про-
дукти життєдіяльності тварин стають 
органічними добривами, якими удобрю-
ємо наші поля.

– Які стратегічні завдання ставите 
перед собою на перспективу?

– Ми налаштовані досить рішуче. 
Тому до кінця 2018 року в нас буде вже 
80 тисяч постійного поголів’я. І на цьому 
зупинятись не плануємо. Наразі ми 
вивчаємо напрямок власної м’ясопере-
робки.

Леся Заморська
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