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СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

В українській аграрній галузі можна наразі 
виділити низку складових, які є основними 
силами в живому галузевому організмі. Назвемо їх, 
розглянемо їхні позиції та відношення між собою 
– така аналітика ніколи не завадить, особливо в 
контексті сучасної інформаційної засміченості 
та спекуляцій. Тож, перша сила, яка, можливо, вже 
є не зовсім очевидною – це традиція хліборобства 
в Україні. Сукупність кліматичних та суспільних 
умов тощо (не будемо зараз вдаватися в подробиці) 
дала сприятливу можливість народитись 
та розвинутись такій традиції, яка за своєю 
суттю є благородною. І от в її контексті постає 
обличчя сучасного хлібороба – це друга сила. 
Хто він? Це не однорідний образ. Ситуація така: 
традиційні благородні хлібороби – селяни, дедалі 
більше віддають свої невеличкі земельні ділянки 
на паї, адже село як спосіб незалежного життя, 
враховуючи сьогоденні процеси, вже існувати не 
може. Ці паї беруть в оренду фермери-бізнесмени, 
які від хліборобної традиції відірвані тим більше, 
чим вище стоїть їх комерційний інтерес. Така 
закономірність. Маленьких фермерів майже 
ніхто не чує і не бачить, але в їх колі все ж таки 
з’являються нові особистості, адже аграрний 
бізнес все ж таки є прибутковим. Хоча хотілося 
б насправді порахувати, скільки в той самий час 
з них банкрутує – але хто поділиться такими 
цифрами? Так от, наступними двома складовими 
є фермери, умовно, кажучи, середнього класу, та 
великі холдинги. Хліборобна традиція в контексті їх 
діяльності цілком трансформується в бізнес, який 
– і це третя важлива сила – активно розвивається 
та підтримується компаніями-виробниками всього 
арсеналу сільськогосподарських інструментів. 
Тут відбувається своя гра: хтось намагається 
отримати прибуток за рахунок якості і реклами, 
хтось – за рахунок лише голосної реклами, тобто – 
обману. 

У всьому цьому велику роль грають засоби масової 
інформації – сила номер чотири. Повну свободу 
слова вони, звісно, не мають, адже існує залізний 
взаємозв’язок між їх існуванням та процвітанням 
бізнесу, який треба підтримувати добрим словом. 
Це цілком прозорі закони, і складно в сучасних умовах 
уявити інакше. А от наступна сила, яка знаходиться 
по той бік барикад – це простий споживач харчових 
продуктів, що теж диктує свої досить жорсткі 
умови – які, втім, народжуються не стільки виходячи 
з власних усвідомлених потреб, скільки з впливу тих 
самих ЗМІ. А останні, в свою чергу, на дуже глибокому 
рівні регулюються державною політикою (яка має 
інтереси, ідентичні інтересам бізнесу), що закута 
у глобальні світові регулювання соціуму, тобто 
формування певної психіки як у споживачів, так і у 
виробників. Ось так і замкнулось коло. А починали 
з чистої хліборобської традиції. Але хочеться 
зазначити, що весь цей текст написаний не для 
того, щоб викрити щось – все і так всім давно 
відомо, а для того, щоб закликати до критичного 
усвідомлення своїх дій тих, хто ще на це здатен.
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ЕФЕКТИВНЕ РОСЛИННИЦТВО – ЦЕ 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО ПОЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Агрохімічний аналіз ґрунту і достовірна інформація 
про потенціал поля дозволяють підвищити 

ефективність використання ресурсів до 20-30%.

ПОСЛУГА ВКЛЮЧАЄ:
• Відбір ґрунтових зразків з викорис-

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

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

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

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

• Встановлення потенціалу поля і 
планової урожайності культури. 

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

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

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДОЗВОЛЯТЬ: 

ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНУ 
УРОЖАЙНІСТЬ ЗА 

ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ НА 
КОНКРЕТНОМУ ПОЛІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  ЕФЕКТИВНОГО АГРОБІЗНЕСУ

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

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

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

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

ТОВ ”АГРІЛАБ”
(067) 465-49-09
sales@agrilab.com.ua
www.agrilab.com.ua
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ 
СПРАВА ВЕЛИКОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

В останні роки читачі спеціалізованих аграрних видань і пе-
ресічні громадяни звикли до думки, що майбутнє у сільському 
господарстві є лише у представників великого бізнесу. Але 
ринок дає шанс будь-якій господарській структурі бути успіш-
ним. Кожна із них заповнює свою нішу на ринку, виконує певні 
виробничі функції і має особливий вплив на соціально-еконо-
мічний розвиток держави загалом. Майбутнє є у кожного – від 
дрібного фермера до великого холдингу, майбутнє за тими, хто 
ефективно працює незалежно від масштабу виробництва.

Ми побували у гостях в одного 
із таких господарств ПП «Водава» 
(директор - Барткович Олександр 
Ярославич), що знаходиться в с. 
Ладичин Теребовлянського району 
Тернопільської області. Це невелике 
садівницьке господарство площею 60 

га, але виконує важливі економічні та 
соціальні завдання на рівні територі-
альної громади.

Отож, Василь Ярославович, розка-
жіть коротко про своє підприємство.

Наше підприємство засноване не-
щодавно – у 2009 році і створене як 

садівниче господарство. У господар-
ському віданні є 60 га угідь, але на сьо-
годні під плодовими насадженнями 
зайнято лише 32 га. Структурно поля 
поділені на три ділянки, насадження 
на яких закладено у 2009, 2011 та 2012 
роках. Вирощуємо яблука наступних 
сортів: Женева, Селеста, Чемпіон, 
Ліголь, Еліза, Симиренка, Джонаголд, 
Айдаред та інших сортів.

Що спонукало розпочати займати-
ся садівництвом?

Спочатку планували висаджувати 
плодові дерева для власних потреб. 
Пізніше із започаткуванням державної 
програми із розвитку садівництва 
вирішили закласти сад для промис-
лового вирощування яблук. Завдяки 
державній програмі заклали першу 
ділянку, а далі самостійно інвестували 
кошти у подальше розширення площ 
під сади.

Чи планує підприємство довести 
площі саду до 60 га?

Це питання більше перспективи, 
ніж сьогодення. Для нас важливішим 
питанням є забезпечення безперебій-
ного процесу догляду, збору і особли-
во зберігання врожаю, який щороку 
збільшується, оскільки сад досягає 
своєї оптимальної продуктивності. 
Тому, в першу чергу, плануємо збуду-
вати додаткові сховища, в яких можна 
зберігати на даний момент 100 тонн 
яблук. А валовий збір у 2015 році ста-
новив 500 тонн.

Який посадковий матеріал застосо-
вували при закладені саду?

Підприємство працює із вітчизняни-
ми виробниками посадкового матері-
алу. Зокрема, наявні ділянки вирощені 
із підщеп ММ 106 та М 9 на території 

ГІСТЬ НОМЕРА
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Чернівецької області. Вони проявили 
себе дуже добре в наших кліматичних 
умовах виробництва.

Чи застосовується крапельне зро-
шування на ваших полях?

На даний момент ні. Але досвід по-
казує, що залежність від природного 
рівня опадів все гірше впливає на 
якість технології вирощування і самих 
плодів. Тому у перспективі плануємо 
таки впровадити систему крапельного 
зрощування, що дозволить забезпе-
чити більш рівномірне формування і 
дозрівання плодів.

Яка ситуація із хворобами і шкідни-
ками?

Основними хворобами для плодо-
вих насаджень традиційно є парша і 
плодова гниль. Ефективно боротися 
із ними часткового заважає наявність 
поблизу старого закинутого яблуне-
вого саду колишнього колгоспу. Але 
загалом справляємося як з хворобами 
і шкідниками, що не впливає на зни-
ження якості яблук.

Для яких споживчих потреб вирощу-
єте яблука?

Із загального обсягу вирощених 
яблук майже 60 відсотків направля-
ється на реалізацію у літній та осінній 
період. Ще певну частку (20%) про-
даємо у зимовий і весняний періоди 
у торгову мережу. Решту врожаю 
підприємство реалізовує на потреби 
переробної і харчової промисловості, 
тобто для виробництва соків тощо.

Хто є споживачами вашої продукції?
Географія наших покупців доволі 

широка. Це суб’єкти оптової і роздріб-
ної торгівлі, переробки плодоовочевої 
продукції Тернопільщини, Хмельнич-
чини, Буковини, Київщини, Дніпропе-
тровщини, Харківщини, інших регіонів 
Сходу і Півдня.

Логічним є питання ефективності 
виробництва. Чи вигідно вирощувати 
яблука?

Питання непросте, адже у нашого 
підприємства сад доволі молодий. 
Роки посадки – 2009, 2011 та 2012. На 
сьогодні необхідно більше інвестува-

ти, ніж є можливість отримувати при-
бутки. Але враховуючи загальний об-
сяг валового виробництва (орієнтовно 
500 тонн) і середню ціну на яблука 7 
грн. за 1 кг (для зірваних) і 1-1,3 грн. 
(для тих, що впали на землю, і некон-
диційних), на забезпечення поточних 
потреб і розвитку вистачає. Однак 
необхідність у кредитуванні кожного 
року таки існує.

Який максимальний період ваш сад 
може плодоносити?

Ділянки, на яких вирощені підщепи 
ММ 106, можуть плодоносити до 25 
років, а на яких застосовані підщепи 
М 9 – лише 15 років. Тож після цього 
періоду необхідно знову оновлювати 
сад. Але все залежить від формування 
і догляду за насадженнями.

Скільки людей працює у вашому під-
приємстві?

Загалом підприємство має 8 штат-
них працівників, які забезпечують 
дотримання технологічних процесів і 
виконання додаткових господарських 
функцій. У період збирання врожаю 
підприємство наймає додатково близь-
ко 20 сезонних працівників. Усі вони 

переважно місцеві жителі навколишніх 
сіл. Також у цьому напрямі тісно співп-
рацюємо із Теребовлянським район-
ним центром зайнятості. Люди зацікав-
ленні у працевлаштуванні в нашому 
господарстві, а це 1-2 місяці щороку.

Які існують особливості в збиранні 
врожаю?

На збір врожаю впливають гло-
бальні кліматичні зміни. Так, протягом 
останніх 2 років з’явилася тенденція 
до швидшого і нерівномірного дозрі-
вання яблук. Тому окремі сорти яблук 
змушені, так би мовити, проривати 
і розпочинати масовий збір плодів 
дещо раніше – з кінця липня і протя-
гом серпня-вересня. А повна стиглість 
тоді досягається у сховищах.

Ваше господарство є невеликим. Як 
впливають такі масштаби виробни-
цтва на вашу ефективність?

З цього приводу пригадую одне 
прислів'я. Кажуть, що із саду до 10 
га можна отримати урожайність 100 
тонн/га, із саду в 50 га можна отрима-
ти до 40 тонн/га, а із саду понад 100 
га – лише 30 тонн. Тому наше кредо 
полягає у наступному: краще якісно 
доглядати невеликі площі саду при 
невеликих обсягах інвестування і до-
сягати високих якісних показників, ніж 
гнатися за великим обсягом виручки 
без високої продуктивності саду. З 
іншого боку, великі масштаби – це 
значні фінансові ризики, особливо в 
умовах «дорогих» кредитів тощо.

Чи потребуєте державної допомо-
ги, яку отримали на початку свого 
шляху?

Як і будь-яке аграрне підприємство, 
особливо невелике і яке працює у та-
кій специфічній галузі як садівництво, 
потребує підтримки. На наш погляд, 
вона мала б полягати у частковому 
здешевленні кредитних ставок комер-
ційних банків або існування державної 
програми. Це було б істотним стиму-
лом для розвитку садівництва, особли-
во у весняний період, коли вносяться 
добрива, йде обрізка, боротьба із 
шкідниками тощо.

Андрій Сава
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ДЕНЬ ПОЛЯ КОМПАНІЇ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЄВИЙ ВІК» – 
«НАСІННЯ – В НОГУ З ЧАСОМ»

Компанія Торговий дім «Соєвий вік» 
12 серпня в Кіровограді провела День Поля 
«Насіння – в ногу з часом». 

Після реєстрації гості свята мали можливість спочатку 
самостійно ознайомитись зі стендами учасників і відчути 
атмосферу Дня поля. Вони змогли побачити сучасну 
сільськогосподарську техніку від ГК «ТРІА», дізнатися про 
методи роботи сучасних сільськогосподарських лабораторій 
і їх обладнання, навчитися вимірювати вологість зерна 
сучасними методами, ознайомитися з ринком передових 
біологічних добрив і методиками їх раціонального 
використання та обмінятися досвідом з колегами.

На конференції, яку відкрив директор компанії 
Торговий дім «Соєвий вік» Олександр Ушаков, виступали 
представники селекційних компаній, міжнародних наукових 
проектів, вітчизняних сільських господарств, компаній-
виробників добрив та сільгосптехніки, а також представники 
інноваційних напрямків розвитку АПК.

Після конференції гості, яких нараховувалося близько 
500, були поділені на групи і розійшлися по різних секторах 
виставки. На демонстраційних ділянках були представлені 
результати досягнень в селекції сортів сої «Соєвий вік». 
Тут же на власні очі вони могли побачити зразки гібридів 
кукурудзи від «Компанія Маїс». А спеціальним  гостем свята 
стала угорська компанія «Вудсток», власник якої, Габор 
Мароши, особисто  представляв гібриди кукурудзи своєї 
компанії.

На демонстраційних ділянках було представлено сорти 
сої, посіяні в різні часові проміжки і з різними нормами 
висіву. Це дозволило гостям на власні очі побачити 
залежність якості культури від часу посіву та норм 
внесення. Серед інших переваг сортів сої «Соєвий вік» - 
індетермінантний тип росту, коли рослина, відчувши на 
собі дію посухи, здатна продовжити свій ріст (після дощу) 
і зберігає можливість формувати боби. Також важливою 
властивістю культури є підіймання рослини сої після 
опадання листя, що важливо для якісної роботи збиральної 
техніки. 

Для розширення асортименту культур своїх клієнтів 
Торговий Дім «Соєвий вік» додає в асортимент продукції 
сорти озимої пшениці ПРАТ «Селена» та цієї австрійської 
селекції «Пробстдорфер Заатцухт» - другої по величині 
приватної селекційної компанії Австрії. 

Інша група гостей в цей час переглядала демонстрацію 
сільгосптехніки «Amazone», яку презентувала компанія 
«ТРІА». Можливості представлених зразків викликали 
захоплення відвідувачів, а багатоопціональність агрегатів, 
направлена на підвищення зручності і спрощення роботи 
фермера, говорила про високий інженерний і виконавчий 
рівень їх виробництва.

На іншому кінці поля учасники свята мали змогу оцінити 
всю красу і потужність автомобілів компанії «Daimler» та 
«Гранд Автоматів», представлені марками «Mercedes» та 
«Jeep» відповідно. Тест-драйв, влаштований Торговим 
Домом «Соєвий вік», дозволив гостям відчути поєднання 
елегантності і сили цих машин. Після перегляду експозицій 
гостей чекав обід та розіграш цінних призів.

 +38(050)487-00-64, +38(067)504-12-29
office@soya-ua.com   www.td-sv.com 
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ЩО ДЕШЕВШЕ: ХІМІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ ЧИ ДОБРИВА? 
АБО ЯК ВПЛИВАЄ КИСЛОТНІСТЬ ҐРУНТУ НА ЗАСВОЄННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Кислотність ґрунту – надзвичайно важливий фактор впливу на ріст та розвиток сільськогосподарських 
рослин, а саме, на засвоєння ними поживних речовин. pH, реакція ґрунтового розчину фактично визначає 
агрохімічні якості ґрунтів і, як наслідок, ростові процеси у рослин. Наслідки невідповідності вимог рослини 
до показника кислотності ґрунту та його фактичного значення згубні для аграріїв. Окрім втрат врожаю, це 
ще й значне падіння якісних характеристик продукції. 

Кислотність ґрунту багато у чому визначає доступність пожив-
них речовин для рослини. Відразу зазначмо, що надмірно низькі 
показники (pH < 4,0) і надзвичайно високі (pH >9,0) обумовлюють 
токсичний вплив на кореневу систему рослин, і фактично, вбива-
ють останніх. А у межах цього діапазону кислотність ґрунту визна-
чає можливість засвоєння рослиною основних елементів живлен-
ня. Так, для прикладу, при pH=4,0-5,5 марганець, залізо та алюміній 
переходять у легкодоступні форми і нарощують власну концентра-
цію до токсичного рівня. Надлишок цих елементів погано впливає 
на розвиток усіх рослин, порушуючи білковий та вуглеводний 
обмін речовин, процеси утворення органів розмноження, та часто 
призводить навіть до загибелі посівів. Низький показник кислотно-
сті призводить до гальмування і пригнічення процесів засвоєння 
сірки, кальцію, магнію та молібдену. Результат такого голодування 
– загибель рослин, на яких не помічалось ніяких тривожних ознак. 
Занадто висока кислотність ґрунту дуже погано впливає на розви-
ток бульбочкової бактерії, що практично унеможливлює необхід-
ний рівень засвоєння азоту бобовими рослинами.  

На сильно лужних ґрунтах (pH=7,5-8,5) помітно знижується 
доступність марганцю та міді, цинку та бору, заліза та багатьох ін-
ших мікроелементів. У даному випадку це пов’язано із утворенням 
нерозчинних гідроокисів цих елементів, і нездатністю рослин за-
своювати їх у такому вигляді. При оптимальній кислотності ґрунту 
поживні елементи залишаються у доступній для рослин формі, що 
забезпечує необхідний рівень живлення. Рослини засвоюють міне-
ральні елементи завдяки діяльності кореневої системи, у вигляді 
катіонів і аніонів (позитивно та негативно заряджених іонів). При-
чому рослини поглинають іони не лише з ґрунтового розчину, а й 
ті, що перебувають на часточках гумусу і глинистих мінералах. Цей 
процес відбувається через  вплив кореневих виділень, що мають 
хорошу розчинну здатність, органічних речовин та амінокислот на 
тверду фракцію ґрунту. Саме цей вплив і обумовлює перехід пожив-
них речовин у доступну форму. 

А тепер перейдемо до найцікавішого, до того як впливає кис-
лотність ґрунту на рівень засвоєння поживних речовин:

Залежність засвоєння основних елементів живлення від 
рівня pH ґрунту

Рівень pH Азот,% Фосфор,% Калій, %

4,5 30 23 33
5,0 43 34 52
5,5 77 48 63
6,0 89 52 77
6,5 100 95 100
7,0 100 100 100
7,5 100 70 75
8,0 100 30 45
8,5 78 20 30
9,0 50 5 10

Примітка: Таблиця демонструє, яка кількість добрив у відсотках 
засвоюється при різному рівні кислотності ґрунту.

Як бачимо, оптимальним показником pH є 6,5-7,0, при якому 
засвоюється вся доза добрив внесених для сільськогосподарських 
рослин. При pH 5,5 ми втрачаємо фактично четверту частину вне-
сеного азоту, третину калію, та половину фосфору, а це все наші 
з вами гроші, вкладені у купівлю цих добрив і недозароблені на 
врожайності. Так давайте прикинемо, що нам обійдеться дорожче: 
вапнування, аби досягнути оптимального рівня кислотності ґрунту, 
чи катастрофічні втрати добрив? 

Досить значна кількість орних земель (8 млн. га) і природних 
угідь (3 млн. га) в Україні характеризуються підвищеною кислот-
ністю ґрунтів і потребують вапнування. Роль вапнування кислих 
ґрунтів краще всього вивчати через призму впливів підвищеної 
кислотності на ріст та розвиток сільськогосподарських культур.  

Окрім власне прямої негативної дії іонів водню на рослини, 
вони також корегують природні властивості та характеристики 
ґрунту, вносять зміни у процес життєдіяльності ґрунтових мікроор-
ганізмів. Кислотність ґрунту також сприяє пригніченню поглинання 
рослинами багатьох поживних речовин. Дестабілізуються фермен-
тивні процеси, порушується білковий та вуглеводний обмін, синтез 
хлорофілу. Зазнає значних змін реакція ґрунтового середовища, і 
дещо меншою мірою, реакція клітинного соку.

Понаднормова кислотність ґрунту пригнічує ріст коренів, наносить 
відчутної шкоди фізико-хімічним властивостям плазми клітин коренів, їх 
поглинальній здатності поживних речовин. Найбільш гостро проблема 
підвищеної кислотності постає у перший період росту рослин.

Менш явний, але також відчутний вплив кислотності ґрунтів 
відчувається і у його основних властивостях. Водень витісняє ка-
лій з гумусу, що призводить до підвищення його дисперсності та 
рухомості, а це у свою чергу, – передумови до поганої структури, 
низької ємності поглинання і буферності.

Вапнування кислих ґрунтів підвищує його насиченість основами і 
створює оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Вапно варто 
вносити з таким планом, аби максимальна його дія припала на куль-
тури чутливі до кислої реакції. Зазвичай, оптимальна нейтралізуюча 
дія вапна спостерігається на другий, рідше на третій, рік після вне-
сення. Звичайно ж, питання вапнування, його норм, термінів та спо-
собів проведення досить важко розкрити у невеликому матеріалі, 
адже на ці теми світила української аграрної науки пишуть цілі книж-
ки. Одне можна сказати однозначно: без гармонійного включення 
вапнування у технологію вирощування сільськогосподарських куль-
тур на кислих ґрунтах, годі сподіватись на високі сталі врожаї.
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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 за дією * 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 інститут 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. Ярошенко Л.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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ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ 
РІПАКУ ОЗИМОГО ВОСЕНИ 
Віктор Ямковий, кандидат с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу
Богдан Вокальчук, агрохімік, ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Озимий ріпак на сьогодні залишається однією із важливих та найприбуткові-
ших культур у сільськогосподарському виробництві країни. Проте значне вимер-
зання посівів ріпаку озимого останнім часом ставить багатьох сільгоспвиробни-
ків перед вибором: чи варто вирощувати цю культуру, яка потребує істотних ви-
трат на технологію? 

Нагадаємо, що зимостійкість рослин ріпаку озимого 
головним чином залежить від біологічних особливостей 
культури, кліматичних умов, які складаються в осінній 
період розвитку та взимку, а також – від агротехнічних 
заходів, а саме: підготовки ґрунту, мінеральних добрив, 
термінів сівби та норм висіву тощо. 

Особливу увагу в процесі перезимівлі цієї культури 
слід приділяти мінеральному живленню рослин восени. 
Варто зазначити, що восени активно формується корене-
ва система, головне завдання якої забезпечити стійкість 
рослин ріпаку до різких перепадів температур, утримува-
ти запас елементів мінерального живлення, цукрів, білків 
до весни. Крім того, уже в фазі осінньої розетки, проходить 
процес диференціації генеративних органів (формування 
врожаю). Тому, забезпечення рослин ріпаку озимого во-
сени легкодоступними сполуками макро- та мікроелемен-
тів буде сприяти довшому терміну закладання квіткових і 
пазушних бруньок на верхівці кореневої шийки, а отже й 
формуванню майбутньої високої врожайності. 

ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ВОСЕНИ

Фосфор (P). Сприяє формуванню добре розвиненої 
кореневої системи й оптимальної розетки ріпаку, кращо-
му засвоєнню азоту з ґрунту і добрив, підвищує стійкість 
рослин до морозів, зменшує ризик вилягання посівів, 
пришвидшує достигання, підвищує насіннєву продуктив-
ність.

Калій (K). Сприяє синтезу й акумуляції вуглеводів у тка-
нинах ріпаку, що підвищує їх стійкість до низьких темпера-

тур у зимовий період. Під впливом вуглеводів також зро-
стає осмотичний тиск у клітинах його кореневої системи, 
а отже, ліпше засвоюється вода й елементи живлення. Він 
підвищує стійкість до вилягання, ураження хворобами.

Сірка (S). Входить до складу амінокислот, жирних кис-
лот, вітамінів, бере участь у формуванні хлорофілу. За її 
нестачі гальмується синтез білка, сповільнюється ріст рос-
лин, зменшується кількість стручків на рослині і насіння 
в стручках, погіршується якість насіння через зниження 
вмісту олії. Іншою важливою функцією сірки у рослинному 
метаболізмі є підвищення стійкості до грибних збудників.

Для збалансованого живлення в осінній період росли-
нам ріпаку озимого потрібні й мікроелементи. Ріпак ози-
мий позитивно реагує на внесення трьох мікроелементів: 
бору, марганцю та молібдену. 
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Бор (B). Сприяє росту і розвитку кореневої систе-
ми, точки росту, збільшує накопичення цукрів та інших 
високо енергетичних речовин, забезпечує їх транспорту-
вання до кореневої шийки та поліпшує морозо-, зимостій-
кість рослини й перезимівлю у цілому.

Марганець (Mn). Впливає на накопичення цукрів 
у рослинах та бере участь в азотному і фосфорному 
обміні.

Молібден (Mo). Бере участь у вуглеводному обміні та 
в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу, 
поліпшує живлення рослин кальцієм та залізом.

З метою забезпечення рослин збалансованим міне-
ральним живленням, підвищенням зимостійкості ріпаку 
в осінній період рекомендуємо проводити позакореневі 
підживлення високоефективними легкозасвоюваними 
хелатними мікродобривами «УАРОСТОК»®. 

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» пропонує такі позакореневі добрива для осіннього підживлення 
рослин ріпаку озимого:

Склад добрива, г/л Опис
РОСТОК Олійний

N-80; MgO-33; SO3-40; Fe-4; Mn-13,4; B-5,4; Zn-8; Cu-3; Mo-0,15; 
гумінові речовини; амінокислоти

Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення олійних культур, а 
також передпосівної обробки насіння. Добриво містить підвищений вміст сірки, марганцю та бору.

РОСТОК Плодоношення
P2O5-100; K2O-200; SO3-5; Fe-0,5; Mn-2; B-0,75; Zn-0,6; Cu-0,6; 

Mo-0,05; гумінові речовини; амінокислоти
Комплексне добриво яке містить в собі збалансоване співвідношення фосфору, калію та мікроелементів 
на хелатній основі. 

РОСТОК Макро
N-60; P2O5-120; K2O-60; MgO-0,2; SO3-10; Mn-1; B-0,2; Zn-2,2; 
Cu-2,5; Fe-1,4; Mo-0,055; гумінові речовини; амінокислоти

Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для позакореневого підживлення. Містить велику 
кількість азоту, фосфору, калію та сірки. Добриво містить доступні сполуки фосфору, що покращують 
розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин.

РОСТОК Тіоцид
SО3-750; Na2O-250; K2O-60 Унікальне комплексне добриво для позакореневого підживлення рослин. Містить велику кількість 

сірки в колоїдній формі, що легко засвоюється рослинами через листкову поверхню. Добриво посилює 
ефективність використання азоту та сприяє зростанню врожайності.

РОСТОК Бор+молібден
N-100; B-100; Mo-5; гумінові речовини; амінокислоти Комплексне висококонцентроване добриво для позакореневого підживлення, що містить баланс 

органічного бору, азоту, молібдену, гумінових речовин та амінокислот. Застосовується на культурах які 
особливо чутливі до нестачі бору та молібдену (ріпак, соя, соняшник, цукровий буряк та ін).

РОСТОК Бор
В-100 Концентроване добриво, що містить високий вміст бору в органічній формі. Застосовується для корекції 

мінерального живлення рослин, особливо для культур чутливих до дефіциту бору.
РОСТОК Марганець

Mn-100 Концентроване добриво, що містить високий вміст марганцю в хелатній формі. Застосовується для 
корекції мінерального живлення рослин, особливо для культур чутливих до дефіциту марганцю.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ 
«УАРОСТОК»® В ОСІННІЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ 
РОСЛИН РІПАКУ ОЗИМОГО

Стандартна програма. Фаза 4-5 листків: «РОСТОК 
Бор» –1 л/га, + «РОСТОК Олійний» – 1-2 л/га.

Інтенсивна програма. Фаза 4-5 листків: «РОСТОК 
Макро» – 1 л/га, або «РОСТОК Плодоношення» (на ґрунтах, 
які мають дефіцит калію) – 1 л/га + «РОСТОК Бор+моліб-
ден» – 1 л/га + «РОСТОК Олійний» – 1 л/га. Ефективне та-
кож додавання у цю суміш 0,5 л/га «РОСТОК Марганець» 
для підвищення морозостійкості рослин. На посівах рі-
паку озимого за гострої нестачі сірки в осінній період 

рекомендуємо застосовувати висококонцентроване сір-
ковмісне позакореневе добриво «РОСТОК Тіоцид» в дозі 
1,5-2 л/га. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО 
ПІДЖИВЛЕННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ВОСЕНИ 
ДОБРИВАМИ «УАРОСТОК»®

Наведемо деякі результати досліджень щодо впливу 
позакореневих підживлень мікродобривами «УАРОСТОК»® 
на зимостійкість та урожайність ріпаку озимого за різних 
рівнів мінерального живлення. Дослідження проведені в 
НУБіП України під керівництвом кандидата сільськогоспо-
дарських наук А.В. Юника (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив мікродобрив «УАРОСТОК»® на зимостійкість та урожайність рослин ріпаку озимого 
(середнє за 2012-2014 рр.)

Варіант 
удобрення

Вміст цукрів, % Зимостійкість рослин, % Урожайність, т/га
Без 

мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 
мікродобрив «УАРОСТОК»® Без 

мікродобрив «УАРОСТОК»®

N30P60K105 22,97 26,03 73,4 78,2 3,86 4,32
N30P80K130 25,15 28,96 76,7 81,4 4,35 4,92

Проведені дослідження показали, що осіннє позакоре-
неве підживлення посівів ріпаку озимого за схемою «РО-
СТОК Макро» 2 л/га + «РОСТОК Бор» 1 л/га збільшує кіль-
кість листків та товщину кореневої шийки при вході рослин 
у зиму. Крім того, на варіантах з внесенням мікродобрив 
«УАРОСТОК»® рослини ріпаку накопичували на 3-4% більшу 
кількість цукрів, що сприяло підвищенню зимостійкості 
рослин на 4-5% та урожайності насіння на 0,46-0,57 т/га.

Отже, використання добрив «УАРОСТОК»® у осінній пе-
ріод розвитку ріпаку озимого є важливою передумовою 
для активного росту і розвитку кореневої системи, закла-
дання генеративних органів та підвищення зимостійкості. 
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ВЗІРЦІ ЯКІСНОЇ СОЇ ВІД КОМПАНІЇ «ЗААТБАУ УКРАЇНА» 
(МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЯ»)

Вивчення та дослідження такої цікавої і перспективної культури як соя активно про-
довжується в Україні, оскільки, як зазначають фахівці, її потенціал у вирощуванні ще не 
розкрито навіть наполовину. Тож, 5 липня 2016 року відбувся захід, який зіграв значну 
роль у цьому процесі, а саме Міжнародний День поля «Європейська соя», проведений в 
Україні вперше. Головним його організатором виступила Асоціація “Дунайська Соя” — 
некомерційна незалежна організація, що пов’язує громадськість, політику та важливі 
промислові підприємства усіх ланок виробничо-збутового ланцюга, починаючи від ви-
робництва не-ГМО насіння сої до готових продуктів харчування тваринного та рослин-
ного походження. Знак “Дунайська Соя” на продукції означає, що у даному товарі ви-
користовується не-ГМО соя контрольованого походження з Дунайського регіону. День 
поля був проведений на базі корпорації «Сварог Вест Груп» – одного з найпотужніших 
сільськогосподарських виробників в Україні, – і зібрав українські та міжнародні ком-
панії, які є членами Асоціації «Дунайська соя». Всі вони представляли демонстраційні 
ділянки зі своєю продукцією, з якою знайомили гостей-аграріїв.

Однією з найавторітетніших у світі 
насіннєвих компаній є австрійський 
виробник SAATBAU, який вже встиг 
отримати хорошу репутацію і попу-
лярність в Україні, не дивлячись на 
те, що працює тут тільки три роки. 
На Дні поля представники «Заатбау 
Україна» розповіли про особливості 
селекційних розробок та виробни-
цтва насіння, якості сортів сої і стра-
тегії впровадження їх на ринок. 

Віталій Грищенко, директор із 
маркетингу та розвитку ТОВ «Заат-
бау Україна»: 

«У селекційній програмі наша 
компанія в основному користується 
власним генетичним матеріалом 
для створення нових сортів, у тому 
числі активно залучаючи канадські 
лінії, оскільки вони якнайкраще під-
ходять для ґрунтово-кліматичних 
умов Європи і, зокрема, України. Адже 
кожен регіон має свої специфічні 
вимоги до показників рослин. Наша 
компанія орієнтується на європей-
ського виробника, тому ми працює-
мо над високим вмістом білка у сої 
– він складає понад 40%, а у нових, 
ще не зареєстрованих сортах – біль-
ше 50%. 

Скажу ще про специфіку саме 
українського ринку: багато хто з 
вітчизняних виробників відмовля-
ється від посівів сої через те, що в 
них основною культурою є соняшник, 
який разом із цукровими буряками, рі-
паком та соєю має спільну хворобу – 
склеротиніоз. А у портфоліо компа-
нії «Заатбау» є сорт, стійкий до цієї 
небезпечної хвороби. Також відзначу, 
що в Австрії, де базується голов-
ний офіс та виробництво компанії 
SAATBAU, кліматичні зони варіюють-
ся від достатнього зволоження – до 
нестійкого зволоження, що схоже на 
умови в Україні. Тому можна сміливо 
стверджувати, що австрійські сор-
ти SAATBAU якнайкраще підходять 
для українських агровиробників.

Наші селекціонери працюють у 
трьох напрямках: перший – якісні 
показники вирощеного зерна (під-
вищений вміст протеїнів або олії); 
другий – стійкість до тих чи інших 

хвороб та стресових факторів, 
і третій - врожайність. Всі наші 
сорти сої індетермінатного типу, 
що передбачає їх певну фізіологічну 
специфіку росту та розвитку. Го-
ловне, рослини цього типу є більш 
стресостійкими, а, значить, і більш 
високоврожайними. Відзначу, що соя, 
як пишуть світові авторитетні 
наукові видання, має потенціал 
врожайності навіть до 20 т/га, 
але потрібно цей потенціал вміти 
правильно розкрити. Ця культура 
досить вибаглива і полюбляє догляд. 

На сьогоднішньому заході наша 
компанія представляє всю свою лі-
нійку сортів сої, у тому числі й нові. 
Ми поступово будемо вилучати з 
портфоліо старі сорти та виводи-
ти на ринок нові – з покращеними 
якостями зерна, врожайності та 
адаптивності. Утім, нові сорти ком-
панія «Заатбау Україна» не поспішає 
одразу пропонувати с/г виробнику. 
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Рік – три вони знаходяться у процесі 
вивчення, адже ми повинні всесто-
ронньо дослідити поводження того 
чи іншого сорту в різних грунто-
во-кліматичних умовах України». 

SAATBAU є компанією №1 в Євро-
пі в сегменті ранньостиглих сортів 
сої. Наразі у процесі реєстрації зна-
ходиться цікавий сорт, який стане 
унікальною знахідкою на ринку 
– чотирьохнульовий Парадіз, який 
має період вегетації у межах 85 - 90 
днів. Детальніше про нього вироб-
ники дізнаються вже наступного 
року. А зараз надамо коротку харак-
теристику сортів, представлених на 
демонстраційних ділянках «Сварог 
Вест Груп». 

Мерлін – найбільш ранній сорт у 
лінійці SAATBAU зі зареєстрованих 
в Україні. Це так званий трьохну-
льовий сорт, його період вегетації 
складає 100 - 105 днів. Один із най-
давніших сортів, користується по-
пулярністю серед українських фер-
мерів, оскільки дуже рано звільняє 
площу, і є достатньо часу для того, 
щоб підготувати її для посіву озимої 
пшениці. Не зважаючи на те, що цей 
сорт скоростиглий, з ним можна 
досягати досить високих врожаїв, 
хоча його треба збирати вчасно. 
Втім, вміст протеїну високий – більше 
38%. На реєстрації знаходиться і сорт 
Абеліна, який, по суті, є покращеним 
Мерліном: має стійкість до осипання, 
світлий насіннєвий рубчик та підви-
щений потенціал урожайності. На 
випробовуваннях минулого року 
він показав відмінний результат.

Ліссабон – також ранньостиглий 
трьохнульовий сорт. Період вегетації 
– 105 - 107 днів. Цей сорт дуже гарно 
гілкується та має світлий насіннєвий 
рубчик. Ліссабон – це сучасна селек-
ційна розробка, тому він володіє ви-
сокою стійкістю до вилягання – як і 
всі інші сорти, про які мова піде ниж-
че. Аналогічно з Мерліном, Ліссабон 
рано звільняє площу, але при цьому 
має більший потенціал урожайності 
та високу стабільність.

Кордоба – є одним із кращих сор-
тів-передовиків компанії SAATBAU. 
Високоврожайний, пластичний, 
стабільний, при будь-яких умовах 
буде максимально реалізовувати 
свій потенціал. Гарно гілкується, є 
стресостійким. 

Кардіфф – високоінтенсивний 
сорт, який полюбляє ретельний 
догляд. Характеризується високим 
вмістом білка і жиру в зерні. Зерно 
крупне та є ідеальним для перероб-
ки. Відмінну його стабільність вже 
оцінили багато агровиробників в 
Україні.

Також на демонстраційній ділян-

ці були представлені двохнульові 
сорти, з періодом вегетації 110 - 115 
днів. Після них, звичайно, можна 
висівати озиму пшеницю, але тер-
міни вже будуть не такі оптимальні. 
Зокрема, Кент – давній, стабільний 
сорт SAATBAU з перцевидним лис-
тям, володіє доброю посухостійкістю 
та стійкістю до осипання. 

Віталій Грищенко додає: «Всі 
наші сорти, за виключенням Мер-
лін та Ліссабон, мають досить 
високу масу тисячі насінин. Одним 
з лідерів за цим показником є новий 
сорт Малага. Він подібний до Кор-
доби, але має покращені показники 
стресостійкості, пластичності 
та врожайності.

Дам загальну рекомендацію щодо 
норми висіву сортів сої SAATBAU: 
вона не повинна перевищувати 500 
тис. насінин на га. Для сої краще, 
щоб посіви були трохи зріджені, ніж 
загущені, інакше рослини створюва-
тимуть собі конкуренцію. Ми реко-
мендуємо висівати сою з шириною 
міжрядь 25-35 см». 

Слід зазначити, що компанія «За-
атбау Україна» постійно підтримує 
своїх клієнтів, надаючи їм повний 
технологічний супровід. За це без-
посередньо відповідає відділ вироб-
ництва. Його керівник Валентин 
Дем’яненко розповідає: 

«Окрім розмноження 
насіння та супрово-

дження виробництва 
наших партнерів, ми 
займаємось навчан-
ням для дистриб’ю-

торів та виробників 
– у різних форматах, за 

різними с.-г. культурами. Цього року 
наші головні виробничі потужності 
знаходяться у Черкаській, Хмель-
ницькій та Тернопільській областях. 
Зокрема «Сварог Вест Груп» є нашим 
офіційним виробником насіння як 
зернових, так і технічних культур. 
Але скажу, що соя на сьогодні – це 
культура, якій ми приділяємо увагу 
найбільше. Її лінійка постійно зро-
стає, є спектр від найбільш ранніх 
до найбільш пізніх сортів: 90-130 
днів».

Про позитивні результати співп-
раці з компанією «Заатбау Україна» 
відгукувалось багато аграріїв, які 
відвідали День поля «Європейська 
соя». Шкода, що всі не змогли вмісти-
тись у статтю.

Олег Золочевський, директор 
департаменту закупівель, корпо-
рація «Сварог Вест Груп»: 

««Із  «Заатбау Україна» плідно пра-
цюємо та дружимо вже протягом 3-х 
років. Ми знайшли спільну думку та 
організували бізнес між нашими ком-

паніями, оскільки «Сварог» має 
власний сучасний насіннєвий 
завод. Першим кроком співп-
раці як раз було вирощування 
їх сої для виробництва насіння 
на нашому підприємстві, на 
площі 1000 га, і тоді вони одразу 
схвалили наші технологічні підходи. 
На сьогодні працюємо з усіма культу-
рами SAATBAU».

Михайло Євусяк, директор на-
сіннєвого заводу ТзОВ «Бучачагро-
хлібпром»: 

«Ми вирощуємо насіннєвий 
матеріал різних сортів 

озимих пшениці і ячме-
ню компанії SAATBAU, 
рекомендуємо його 
господарствам. 

Маємо демонстра-
ційні посіви сої, спільно 

вивчаємо цю цікаву культуру. В усіх 
аспектах у нас із «Заатбау Україна» 
взаєморозуміння».

Євгеній Авраменко, генераль-
ний директор ТОВ «Заатбау Украї-
на» підсумовує: 

«Моя думка така: Україна має 
багато шансів піти по шляху не 
ГМО-виробництва – і тоді наші 
виробники швидше й легше закрі-
пляться на європейському ринку, 
адже його двері для нас на даний 
момент відкриті. Наша компанія 
грає значну позитивну роль у цій 
стратегії. Ми маємо дуже широкі 
лінійки сортів та гібридів кукуру-
дзи, сої, пшениці, ячменю, гороху, 
ріпаку, соняшнику та інших куль-
тур – будь-якому виробнику є з 
чого обирати відповідно до своїх 
потреб. Наш продукт достойний 
бути на полях України. Щодо сьо-
годнішнього заходу – відзначу плід-
ну співпрацю ТОВ «Заатбау Укра-
їна» з корпорацією «Сварог Вест 
Груп» – дуже приємно працювати з 
великим прогресивним виробником. 
Тут закладені гарні досліди, і нині 
агровиробники дізнались про цінні 
технологічні моменти у вирощу-
ванні сої від наших спеціалістів».

Тетяна Бєлінська



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

Хімічний склад:
P K Ca

Марка А 17 2 27

Марка Д 12 18 25

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

Калієм.
2. Живлення мікроелементами 

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

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

Фосфор, Калій у доступні для рослин 
форми.

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

в поєднанні вища, ніж внесення їх 
окремо.

- Є малохлорним.
- Вноситься під всі культури.

ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

ГРАНФОСКА™

КАЛІЙМАГ-АГРО
ГРАНУЛЬОВАНИЙ



ФОСФОРИТНЕ БОРОШНО, СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА

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

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

Рідке комплексне
добриво ОАЗИС-СУПЕР

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

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

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

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

та інші мінеральні 
добрива
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«Захід Агробізнес» – це компанія, яка взяла на себе сміливу 
місію впроваджувати на український сільськогосподарський 
ринок інноваційні насіннєві та агрохімічні технології. Вже шість 
років її команда стабільно рухається цим шляхом, допомага-
ючи аграріям створювати ефективний, прибутковий бізнес. 
Як відомо, «Захід Агробізнес» є офіційним дистриб’ютором 
багатьох всесвітньо відомих компаній виробників насіння, за-
собів захисту рослин та мікродобрив, серед яких є Semenсes 
Prograin, Maribo Seed, CHEMISCHE GUTER AG. Продукцію цих 
виробників дистриб’ютор представив на семінарі, який було 
проведено 9 липня на базі ТОВ «Бродецьке МГП», що у Козя-
тинському районі Вінницької області. 

Віктор Заплетнюк, представник 
Вінницького регіону ТОВ «Захід 
Агробізнес» розповідає: «Сьогод-
ні наша компанія вперше проводить 
День поля на базі цього підприєм-
ства. Ми вже шість років співпра-
цюємо з ТОВ «Бродецьке МГП», 
маємо дружні відносини, тому 
з’явилась ідея продемонструвати 
результати нашої співпраці. Ми не 
ставили мету робити величезний 
захід – тут зібралось невелике коло 
дійсно зацікавлених у ньому агра-

ріїв. Це наші клієнти з Вінниччини, 
представники Iллінецького та Юзе-
фо-Миколаївського цукрових заво-
дів, а також виробники, які тільки 
планують висівати сою Prograin 
та цукровий буряк Maribo, і хочуть 
дізнатись про технології їх вирощу-
вання, подивитись, як ці сорти та 
гібриди проявили себе у специфіч-
них умовах Вінницької області. Наш 
філіал почав працювати в 2010 році 
одразу після відкриття компанії 
«Захід Агробізнес», і за роки своєї 
роботи досягнув гідних результатів. 
Клієнтська база нашого регіону 
складається приблизно з 70 госпо-
дарств, з якими ми постійно розши-
рюємо та закріплюємо співпрацю». 

Почнемо з сої. До уваги відвід-
увачів була представлена демон-
страційна ділянка з 8-ми сортами 
великого канадського виробника 
насіння цієї культури – Semenсes 
Prograin, який має свою унікальну 
селекційну програму. Всі іннова-
ційні наукові ресурси компанія 
вкладає суто в сою, що й дало їй 
можливість, як нікому більше, за-
глибитись у генетичні особливості 

цієї культури, вивчити багато нео-
чевидних аспектів її вирощування 
та створити найсучасніший у світі 
насіннєвий завод. Тож, 8 сортів 
на полі ТОВ «Бродецьке МГП»: 
Черемош (Venus), Кубань (Naya), 
Хорол (Korus), Терек (Toma), Ли-
бідь (Kolia), Брюненсіс (Brunensis), 
Амадеус (Amadeus), Кіото (Kyoto). 
Екскурсію серед посівних ділянок 
проводив менеджер зі збуту ТОВ 
«Захід Агробізнес» Артем Гаври-
люк, який розповідав аграріям про 

специфічні якості кожного сорту, 
оптимальні терміни та технології 
висіву, агрохімічні технології, що 
застосовувалися, про потенціал 
врожайності та особливості його 
реалізації у місцевих ґрунтово-клі-
матичних умовах. 

Зупинимось детально на двох 
новинках, Амадеус та Кіото, які 
вперше з’явились на ринку України 
2016 року – їх як ексклюзив пред-
ставляє виключно компанія «Захід 
Агробізнес». У кінці року вона оп-
рилюднить результати врожайності 

ЕКСКЛЮЗИВНІ СОРТИ ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
ВІД ТОВ «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС»
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цих сортів, але навіть вже пройдені 
етапи вегетації говорять про те, що 
вони є новим рівнем у сфері соєвої 
селекції. 

Амадеус (Amadeus) HP 2550 
CHU – новий сорт з серії високопро-
теїнових сортів Quali Pro з високою 
адаптацією, що забезпечує хороший 
рентабельний врожай в кліматичних 
зонах з короткими сезонами. Вид 
рослини напівкущовий. Важливими 
характеристиками сорту є відмін-
ний потенціал врожайності – при 
тому, що він підходить для різних 
типів ґрунту, – поєднання всіх най-
кращих агрономічних показників 
сорту Хорол (Korus), високий вміст 
білка (48%), що приваблює експорт-
них покупців. Амадеус має високу 
стійкість до вилягання, до хвороб, 
зокрема склеротинії, та інших стре-
сів. Добре гілкується. Колір рубчи-
ка – недосконалий жовтий, колір 
опушення – світло-коричневий. Має 
високу силу при прямому висіві. 
«Захід Агробізнес» рекомендує для 
нього вузькі міжряддя (7 ро/18 см), і 
норма висіву при цьому – 105 кг/га – 
580 000 насінин/га – 10,2 насінин/м. 
При ширині міжрядь 14 ро/35 см 
норма висіву буде 95 кг/га – 525 000 
насінин/га – 18,4 насінин/м. Кількість 
зерен на кг складає 5000-5600. Тер-
мін дозрівання залежить від зони ви-
рощування, але необхідно, щоб 95% 
бобів досягли свого кольору зрілості 
(коричневий), а також, щоб вони 
дійшли до вологості нижче 15%. 

Кіото (Kyoto) 2650 CHU – новий 
сорт з серії високоврожайних сортів 
IP, з дуже хорошими агрономічними 
показниками, який має відмінну 
стійкість до вилягання та до скле-
ротинії і досить добру стійкість до 
фітофтори. Вид рослини напівкущо-
вий. Демонструє чудовий розвиток 
і є покращеною альтернативною 
сорту Черемош. Відмінно гілкуєть-
ся. Він дозволяє стабільно збирати 
високий врожай, і, як і Амадеус, під-
ходить для всіх типів ґрунту. Добре 
адаптується до різких змін погод-
них умов. Колір рубчика – жовтий, 
колір опушення – коричневий. Кіото 
має високу силу при прямому висіві 
та високу адаптацію при густоті 
76 см. При ширині міжрядь 7 ро/18 
см норма висіву складатиме 112 
кг/га – 560 000 насінин/га, при ши-
рині 14 ро/35 – 102 кг/га – 510 000 
насінин/м, а при ширині 30 ро/75 
см – 85 кг/га – 420 000 насінин/га. 
Рекомендована густина посіву – не 
більше 550-600 тис. насінин/га. 
Кількість зерен на кг – 4800-5400. 
Термін дозрівання сорту складає 
120 днів. Вміст білка – 43%. 

Щодо компанії Maribo Seed – вона 
є провідним у світі постачальником 
насіння кормових та цукрових буря-
ків у світі. На заході відвідувачі мог-
ли оглянути гібриди Карлтон, Данте, 
Моллі та Норікум. Зокрема, остан-
нім гібридом дуже задоволені в ТОВ 
«Бродецьке МГП», оскільки він має 
особливу технологію спеціальної 
попередньої підготовки насіння, яка 
дає можливість швидкого та потуж-

ного старту рослини після висіву. 
Павло Нога, представник компанії 
Maribo Seed в Україні, зазначив, 

що середня врожайність гібридів 
Марібо минулого року склала біль-
ше 670 ц/га – при тому, що сезон 
був дуже посушливий, а в найкращі 
роки, наприклад, гібрид Лімозіне, 
давав урожай 110 т/га. Важливою 
характеристикою є високі показники 
цукристості гібридів Марібо. «За-
хід Агробізнес» є одним з перших 
наших офіційних дистриб’юторів в 
Україні, – розповідає пан Павло. – 
Це наші добрі партнери, які надають 
аграріям якісний технологічний су-
провід у вирощуванні наших буряків 
по всій Україні».

Третій аспект, якому був присвя-
чений семінар, стосувався прогре-
сивних технологій агрохімічного 
захисту. Їх представляла компа-
нія «Щьолково Агрохім Україна» 
CHEMISCHE GUTER AG, продукцію 
якої також реалізує ТОВ «Захід 
Агробізнес». Представник компанії 
Павло Бондаренко зробив для від-

відувачів пізнавальну презентацію, 
яка стосувалась, зокрема гербіциду 
Бетарен® Супер МД, МКЕ. Аграрії 
побачили експериментальне відео, 
де у порівнянні з іншим гербіцидом 
було доказано швидкий та якісний 
ефект Бетарену, який став можли-
вий завдяки масляній основі цього 
препарату. Він містить три діючі ре-
човини: 126 г/л етофумезату, 63 г/л 
фенмедіфаму, 21 г/л десмедіфаму, і 
є незамінним у захисті посівів цукро-
вого буряку.

На Дні поля також був пред-
ставлений мобільний пересув-
ний комплекс. Компанія «Захід 
Агробізнес» надає послуги сорту-
вання, протруювання, очистки та 
калібрування насіння. «На нашому 
підприємстві є в наявності два 
таких комплекси, – розповідає 
оператор Валерій Стельмах. 
– Ми можемо виїхати у будь-яку 
точку України, але якщо йде мова 
про дальні відстані, звісно, треба, 
щоб доцільним був об’єм зерна 
для обробки (не менше 50 т). По-
тужність цього обладнання – 4,5 
т/год. Використання мобільного 
комплексу має багато переваг: 
швидке налаштування, відсутність 
черги, як на заводі, можливість 
обробки невеликої кількості насін-
ня. А якість при цьому заводській 
не поступається».

Тетяна Бєлінська

ТОВ «Захід Агробізнес», 
м. Рівне, вул. Курчатова 18С,
тел. (067) 3540302
тел./факс (0362) 629284
zahidagro.biz, info@zahidagro.biz

Віктор Савчук, голова ФГ «Пляхівське», Козятинський район, Ві-
нницька обл.: «Маємо в обробітку 2000 га, сіємо всі основні сільськогоспо-
дарські культури. Зокрема, відзначну цукровий буряк Maribo Seed, який нам 
поставляє ТОВ «Захід Агробізнес». Вже не один рік співпрацюємо з цим 
дистриб’ютором і дуже задоволені. Сою Prograin сіємо також – повністю вла-
штовує. Мені подобається, що спеціалісти «Захід Агробізнес» відгукуються 
на будь-які питання, консультують, допомагають».

Роман Поліщук, директор ТОВ «Бродецьке МГП»: «Підприємство у нас 
невелике, маємо 500 га землі. Вирощуємо зернові, сою, соняшник, цукровий 
буряк. Iз ТОВ «Захід Агробізнес» працюємо з часів його створення. Кори-
стуємось їх продукцією для товарних посівів, а також висіваємо дослідні ді-
лянки, які на сьогоднішньому семінарі й представлені. Першим сортом, який 
придбали в них, був Черемош, а зараз, окрім нього, висіваємо ще й нові 
сорти сої. У порівнянні з іншими виробниками продукти Semences Prograin 
є сильнішими за врожайністю, а вміст білка в них при цьому досить висо-
кий (більше 40%), тому ми успішно продаємо їх сою на переробку. Буряком 
Maribo займаємось з того часу, як «Захід Агробізнес» став офіційним диле-
ром цієї компанії. Гібриди дуже хороші, особисто в мене немає зауважень 
щодо їх якості».





ПОСЕВЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДООЦЕНЕНЫ

Опубликовав окончательные данные по посевным площадям под масличными культурами, 
Госкомстат Украины очень удивил рынок, вернее будет сказать, шокировал. А именно шокиро-
вал размером посевных площадей под подсолнечником – 5,9 млн.га. И дело не в том, что рынок 
не ожидал столько много подсолнечных посевов в 2016 -  наоборот.  Еще в декабре 2015 года 
УкрАгроКонсалт прогнозировал площади под этой масличной культурой свыше 6 млн.га. 

Но то, что официально будет озвучена такая цифра, не 
ожидал, наверное, никто. Т.е. на официальном уровне было 
признано, что посевы подсолнечника почти в 2 раза превыша-
ют научно-обоснованные нормы площадей.

Ни для кого не секрет, что производство подсолнечника 
(площади, урожайность, урожай) всегда приходилось переоце-
нивать. Для расчетов реального баланса спроса и предложе-
ния подсолнечника/подсолнечного масла принимались цифры 
посевов 5,5-5,6 млн.га, в зависимости от сезона, в то время, как 
официальные площади еле дотягивали до 5 млн.га. 

Можно ли сейчас говорить о том, что в 2016 году впервые 
не нужно будет переоценивать посевы, а соответственно и 
урожай подсолнечника в Украине? Неужели рынок подсолнеч-
ника будет прозрачным, как например, рынок рапса и сои? Это 
невероятно облегчило бы  работу всех операторов маслично-
го рынка. 

Но, принимая во внимание многолетний опыт прогнози-
рования, УкрАгроКонсалт по-прежнему считает, что 5,9 млн.
га  под подсолнечником – это неокончательная цифра, и без 
пересчета, увы, не обойтись. 

По нашему мнению, в Украине под урожай 2016 подсолнеч-
ником было засеяно не менее 6,3 млн.га площадей (против 5,6 
млн.га в 2015 году). 

Посевные площади под урожай 2016 г., тыс. га

  Госкомстат УкрАгроКонсалт

Подсолнечник 5904 6300

Рапс 456 695

   озимый 415 655

   яровой 41 40

Соя 1846 1900

Лен масличный 67 65

Горчица 47 50

Всего масличные культуры 8560 9010

В тоже время, данные по посевным площадям по рапсу от 
Госкомстат находятся в рамках прогнозов УкрАгроконсалт. 

Однако следует отметить, что данные Госкомстата по озимому 
рапсу показывают не посевные площади, а площади, которые 
сохранились после зимовки. 

УкрАгроКонсалт придерживается своих прежних оценок: 
посевные площади под озимым и яровым рапсом составили 
695 тыс. га, а уборочные, с учетом погибших от заморозков 
площадей, не превысят 455 тыс. га. Что и подтверждают опера-
тивные данные по уборке.

Что касается посевных площадей под соей, то наши оценки 
отличаются от официальных лишь на 50 тыс. га. УкрАгроКон-
салт считает, что под урожай 2016 соей было засеяно 1,9 млн.га 
площадей (против 2,2 млн.га в 2015).

Итого под урожай 2016 года, по нашему мнению, отведено чуть 
более 9 млн.га и это является абсолютным рекордом для Украины.

Ознакомиться с оценками урожая масличных культур и пер-
спективами нового сезона в Украине и странах Черноморского 
региона, приглашаем Вас на IV Международную конференцию 
«Black Sea Oil Trade-2016», которая пройдет  7 сентября  в Киеве 
и соберет ведущих международных спикеров и операторов 
агро рынка. Организатор конференции – консалтинговое 
агентство УкрАгроКонсалт. 
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СПЕЛЬТА В УКРАЇНІ
Голік О.В.1, Діденко С.Ю.1, Леонов О.Ю.1, Твердохліб О.В.2, Богуславський Р.Л.1

1 Iнститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України;
2 ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут селекції»

Пшениця, одна з провідних продо-
вольчих культур людства. Вона чи не 
найсильніше інших культур зазнала 
наслідки так званої «генетичної еро-
зії». Якщо ще на початку 20 сторіччя  
людство культивувало понад 20 видів 
пшениці, то зараз  лише два види – м’яка 
Triticum aestivum L. і в меншій мірі тверда 
T. durum Desf. займають практично весь 
ареал культури. Звуження генетичної 
основи пшениці, а отже різноманіття 
генів, що обумовлюють стійкість до біо- 
та абіотичних факторів, робить посіви 
уразливими, а обсяг і якість врожаю – 
нестабільними. Розвиток індустріальних 
технологій переробки зерна як харчової 
сировини, перш за все в напрямку хлібо-
печення, звузило вимоги до показників 
якості зерна та фактично обмежило їх 
вмістом білка і клейковини. Все це веде 
до втрати значної кількості форм пше-
ниці з різними цінними властивостями. 
Разом з тим, кожен культурний вид пше-
ниці в свій час і в певних регіонах виро-
щувався і використовувався людськими 
спільнотами, задовольняючи їх потреби. 
Отже, кожен з видів має цінні власти-
вості, які були свідомо чи інтуїтивно 
використані в минулому. Їх природа досі 
ще не в повній мірі розкрита сучасними 
методами вивчення.

В останні десятиліття відновився ін-
терес до нетрадиційних видів пшениці, 
перш за все, до спельти (наукова назва 
Triticum spelta L.), полби-двузернян-
ки, або еммера (T. dicoccum (Schuebl.) 
Schrank), а також, певною мірою, до 
однозернянки (T. monococcum L.). Ці 
культури були відомі на території Україні 
ще з часів Трипільської культури (6-3 
тисячоліття до н.е.). Ще у 20 сторіччі спе-
льта та еммер вирощувались у Карпатах 
(до 60-тих років) і були відомі під назвою 
«оркиш» або «оркуш»; еммер та одно-
зернянка – у Криму до 30-х років). Зараз 
перші два види все ширше вирощуються 
як в невеликих селянських господар-
ствах, так і агрофірмами. Вони розгляда-
ються як джерела зерна для «здорового 
харчування». 

Загальним для цих трьох видів є щіль-
ний обхват їх зернівок лусками, що обу-
мовлює важкий вимолот – «плівчастість». 
Вона, з одного боку, обмежує вирощу-
вання цих видів, оскільки ускладнює 
їх переробку для одержання чистого 
зерна, для чого потрібне спеціальне 
обладнання та додаткові витрати енергії. 
Але, з іншого боку, луски служать надій-
ним захистом для зародка і молодого 
проростка в період від посіву до сходів. 
Стійкість молодих і дорослих рослин 
до шкідників і хвороб забезпечується 
наявністю генів стійкості. Це дозволяє 
уникнути використання хімічних засобів 
захисту рослин, що відповідає вимогам 
органічного землеробства.

Інша небажана властивість зазначених 
видів – схильність колосового стриж-
ня до обломування, яка при перестої 
рослин на корені обумовлює втрати 
врожаю.

Існує плутанина у назвах двох видів 
– еммера та спельти: обидва називають 

одним словом – «полба», тобто назвою, 
що раніше застосовувалась для усіх 
плівчастих пшениць. Хоча обидва види 
істотно відрізняються за властивостями 
зерна, отже за напрямами використан-
ня. Полба-двозернянка, або еммер – це 
круп’яна культура, крупа з неї смачна, 
ароматна, має дієтичні властивості, цінна 
для дитячого харчування. Саме про цю 
культуру йшлося у «Казці про попа й 
робітника його Балду» О.С. Пушкіна. В 
Україні справжню полбу-двозернянку ви 
навряд чи купуєте у магазинах. Скоріше 
за все, під назвою «полба» вам запропо-
нують спельту. Хіба що це буде імпорт-
ний товар під назвою «еммер».

Спельта ж споріднена м’якій пшениці, 
з якої виготовляють хліб. Вона більш уро-
жайна, ніж еммер, і тому більш широко 
вирощується як у світі, так і в Україні. 
Спельта містить значно більше білка, 
ніж звичайна м’яка пшениця – до 18-20 
% і клейковини – понад 35%. Причому 
білка розчинної фракції, який краще 
засвоюється людиною – у двічі більше, 
ніж у м’якої пшениці. Отже клейковина 
спельти слабка, «пливуча». І це обумов-
лює специфічні технологічні властивості 

Спельта Пшениця



спельти. Хліб з неї не такий об’ємний, як зі 
звичайної м’якої пшениці, хоча за смаком 
кращий. Якщо виготовляти з неї хліб за 
звичайною технологією, що застосовуєть-
ся для м’якої пшениці, то треба додавати 
борошно сильної або твердої пшениці у 
кількості до 50 %. З спельти виготовляють 
спеціальні смачні хлібні вироби, конди-
терські страви, локшину, крупу.

Наприкінці 20 ст. ученими було 
висловлено припущення, що спельта, 
на відміну від м’якої пшениці, зовсім 
не містить алергенів, у тому числі 
небезпечних для хворих на целіако-
ву хворобу (такі люди складають 5% 
населення землі і до 7% європейців). 
Подальші дослідження показали, що 
«целіакові» алергени у спельті є, але 
відсутні інші алергени, що викликають 
інші типи несприятливості до хлібних 
виробів. Отже хліб з спельти можна 
вважати дієтичним. Ціна на продукти 
з спельти у два-три рази вища, ніж на 
м’яку пшеницю, отже її вирощування 
рентабельно.

У світі досить значне різноманіття сор-
тів спельти. Селекція її ведеться у країнах 

Центральної Європи, Сербії, Канаді, США 
та ін. Причому як вихідний матеріал 
для селекції використовуються сучасні 
сорти м’якої пшениці з метою послабити 
плівчастість, ламкість колосу, надати 
більшу стійкість до вилягання. Тому нові 
створювані сорти спельти певною мірою 
наближаються до пшениці як за зовніш-
німи ознаками, так і за якістю зерна. 
Однак, генетична захищеність їх зберіга-
ється, принаймні, на рівні толерантності 
до несприятливих факторів, що дозволяє 
використовувати їх в органічному земле-
робстві. Це характерно і для створених 
Україні сортів спельти.

Зокрема, якщо перший створений  
ТОВ «Всеукраїнський науковий інститут 
селекції» і включений до Державного 
реєстру сорт спельти Зоря України 
(2012 р.) є типовою спельтою, то дру-
гий високоурожайний сорт Європа (у 
Реєстрі з 2015 р.) несе ознаки м’якої 
пшениці.

Ведеться селекційна робота зі спе-
льтою в Інституті рослинництва ім. В. 
Я. Юр’єва. Вона базується на колекції 
Національного генбанку рослин України, 
у якій зібрано зразки спельти, пристосо-
вані до умов східного Лісостепу України, 
а також різноманіття споріднених видів – 
генетичних джерел для її покращення.

З точки зору технології вирощування 
і переробки урожаю спельта становить 
певні проблеми. Після збирання урожаю 
типової спельти комбайном одержуємо 
так званий «ворох» – необмолочені 
членики колосу (колоски), серед яких до 
5% вимолочених зерен, частково подріб-
нених. Ці вимолочені зерна і їх частинки 
доцільно відділяти від вороху на сорту-

вальних машинах і пускати на переробку 
у борошно та крупу. Цілі зерна можна 
використовувати і для посіву, але нор-
му  висіву бажано збільшити на 5%, бо 
схожість їх може бути знижена внаслідок 
травмування комбайном. Але краще 
використовувати на посів необмолочені 
колоски. Причому, при розрахунку нор-
ми висіву слід ураховувати, що кожен 
колосок містить у середньому 2,5 зерна. 
Матеріал для посіву має бути відкалі-
брований; у разі посіву остистого сорту 
остюки необхідно ретельно видалити, 
оскільки при посіві сівалкою сім’япрово-
ди будуть забиватись, а це призведе до 
неякісного посіву, огріхів.

Лущіння вороху для одержання зерна 
для споживання слід здійснювати на 
спеціальних машинах. Серед них, на-
приклад, центробіжні лущильники типів 
FKS-500 та Verticone компанії SCHULE 
Mühlenbau GmbH; MHSA фірми Bühler 
(Німеччина); ШО-3Х Хорольского меха-
нічного заводу та інші.

Ці проблеми у значній мірі вирішують-
ся вирощуванням нових сортів спельти, 
що характеризуються полегшеним ви-
молотом.

Підсумовуючи, можна сказати, що спе-
льта є цінною зерновою культурою для 
органічного споживання, яка користу-
ється попитом як в Україні, так і за кор-
доном. Вона ціниться вище, ніж звичайна 
м’яка пшениця, і вирощування її рента-
бельно. Проблеми посіву та переробки 
спельти вирішуються наявністю сучасної 
техніки та нових сортів, позбавлених 
недоліків традиційних форм цієї культу-
ри. Отже, спельта має зайняти своє місце 
серед зернових культур в Україні.
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ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОГО 
ГАРБУЗОВОГО НАСІННЯ В ГК «ВІТАГРО»

Вирощування штирійського олійного гарбуза 
в Україні – це, якщо можна так висловитися, є ін-
телігентним напрямком сільськогосподарської 
діяльності. Адже – мінімум використання хімічних 
засобів, максимум органіки після збирання, збут 
зорієнтований виключно на експорт. Загальні об’є-
ми виробництва насіння олійного гарбуза в нашій 
державі за рядом причин поки що не дуже великі, 
втім, деякі компанії успішно займаються ним на 
високому сучасному рівні, зокрема ГК «ВІТАГРО». 
Цей виробник, який відомий потужним розвитком 
своїх численних галузей діяльності, і в цій вже встиг 
досягнути успіху. Про те, як це відбулося, розкаже 
Євген Васильович Слободенюк, завідуючий вироб-
ництвом по переробці гарбузового насіння.

«Напрямок вирощування та переробки гарбузового насіння 
в нашій компанії стартував у 2015 році. – розпочав Євген 
Васильович розповідь. – Все почалося з укладання договору 
з представництвом австрійської компанії «Голденкерн» в 
Україні, яка займається вирощуванням штирійського голо-
насінного гарбуза для одержання високоякісного насіння – з 
подальшим відправленням на олійну переробку в Австрію. 
Ми в якості підрядника вирощували гарбузи на площі 1000 
га, «Голденкерн» надавала нам техніку для збирання, а потім 
забирала вологе насіння. 

В 2016 році ми прийняли рішення переробляти і прода-
вати його самі. Закупили необхідну техніку: комбайни, вал-
коутворювачі; з нуля почали будувати лінію за переробкою 
гарбузового насіння, плануючи цього року продати першу 
партію висушеного нами насіння безпосередньо в Австрію. 
Будівництво ще триває, але основна робота вже зроблена. 
Проаналізували, що так значно вигідніше, ніж працювати 
посередником, і, до того ж, тепер ми продаватимемо його під 
власною торговою маркою».

Виробництво насіння, якими б якісними не були селекція та 
обладнання, обов’язково має включати в себе грамотні агро-
номічні технології. В ГК «ВІТАГРО» ними займається агроном 
Олександр Миколайович Сагатий. Він зазначив декілька 
важливих моментів у вирощуванні:

«Найкращими попередниками для гарбузів є зернові коло-
сові та кукурудза, вони дають змогу добре підготувати ґрунт. 
А гарбуз і сам є добрим попередником під всі культури, адже 
після нього залишається вільне від хімії поле з великою кіль-
кістю органіки. Перерва між посівами в правильній сівозміні 
– 2-3 роки. Щодо обробітку ґрунту під гарбуз – восени робимо 
оранку і проводимо культивацію, і ще одну культивацію – на-
весні. Це значно зменшує кількість бур’янів. Один раз, ще до 
сходів, вносимо ґрунтовий гербіцид. Оскільки насіння гарбузу 
продається на олію, то до нього дуже суворі вимоги щодо 
залишку пестицидів – його не має бути, це в Австрії ретельно 
перевіряють. Але добре, що цю культуру поки ні шкідники, 
ні хвороби особливо не турбують. З добрив використовуємо 
нітроамофоску, також робимо підживлення мікроелемента-
ми. Практикуємо ранній посів – в цьому році він розпочався 
25 квітня. Використовуємо один сорт і один гібрид олійного 
напрямку, обидва австрійські. Основна різниця між ними про-
являється в кількості насінин на гектар – в гібриді вона біль-
ша. За врожайністю минулого року ми зайняли третє місце в 

межах України – 1,5 тонни/га. А цього року я планую зібрати 
2-2,2 тонни/га. Збирання починаємо в першій половині верес-
ня, наразі тривають останні етапи підготовки».

Продовжуючи розмову з Євгеном Васильовичем, питаю 
про переробне обладнання, його потужність та можливості.

– Обладнання використовуємо вітчизняне: наприклад, 
сушильне придбали в Каховському експериментальному 
механічному заводі, теплогенератори – в корпорації «Інка». 
Ясно, що австрійське обладнання за якістю вище, ніж укра-
їнське, але не настільки, щоб переплачувати в п’ять разів 
більше. Продуктивність та результат виробництва наразі нас 
цілком влаштовують. Тож, для того, щоб детально описати 
роботу з насінням, почну з процесу збирання. Першим ета-
пом є скочування гарбузів у валки – щоб комбайн міг якісно 
і безперешкодно зібрати максимум врожаю. Для валкоутво-
рення використовується техніка австрійського виробника, за 
допомогою якої отримуються насичені рядки з непошкодже-
ними гарбузами. Валкоутворювач гарбузів причіпляють до 
трактора на передню навіску, а на задню навішують подріб-
нювач рослинних решток, який подрібнює стебла гарбузів та 
рослин, які виросли в період вегетації гарбуза. Після цього в 
поле заїжджає гарбузозбиральний причіпний комбайн, який 
подрібнює гарбуз та відокремлює насіння від м’якоті, помі-
щаючи його в спеціальний бункер. М’якоть лишається на 
полі в якості органічного добрива. Далі насіння відвозимо в 
цех, де воно миється в два етапи, поступає в спеціальні кон-
тейнери, де стікає вода, а потім відправляється на сушильні 
столи. На один стіл завантажується 10 тонн, а сухої речо-
вини виходить 5 тонн. Після сушіння відбувається ретельна 
очистка, калібрування і, насамкінець, пакування в біг-беги. 
Потужність переробки складає наразі 60 тонн мокрого на-
сіння на добу, а в наступному році буде вже 120 тонн. Це 
досить хороший конкурентоспроможний показник. В 2017 
році ми матимемо вже шість сушильних столів – в той час 
як наші основні конкуренти (окрім компанії «Голденкерн») 
мають по одному-два.

– За рахунок чого відбудеться збільшення потужності на 
50%?

– Ми плануємо розширити посіви до 2000 га – наш цех 
як раз на таку кількість гарбузу і розрахований. Але треба 
буде дообладнати лінію для можливості збільшення об’ємів 
переробки. Гадаю, що це себе виправдає. Можливо, в май-
бутньому з’явиться перспектива будівництва лінії вже за ви-
робництвом олії. Наразі ми в цьому новому для нас напрямку 
поступово піднімаємося по сходах, і прикладаємо всі зусилля 
для того, щоб зробити його потужним, інноваційним. Ринок 
цього потребує.

– Що використовуватимете в якості палива на сушильному 
комплексі?

– Солом’яні тюки. Це важливий момент, в якому ми є уні-
кальними на ринку України. По-перше, вони на відміну від 
традиційного газу або альтернативних безпаливних систем 
значно дешевше, по-друге – це без сумніву екологічно. 

– Тож, основна сфера використання гарбузового насіння, 
яке Ви вирощуєте – це виробництво олії?

– Не тільки. Ще й медицина. Гарбуз має дуже багато корис-
них властивостей, аналогів в цьому практично немає. Сфера 
його реалізації так чи інакше пов’язана зі стратегією здорово-
го харчування, і мені приємно, що ГК «ВІТАГРО» робить в це 
такий значний вклад.

Тетяна Бєлінська

Олександр Сагатий та 
Євген Слободенюк

ОВОЧІВНИЦТВО
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ДЕНЬ КАРТОПЛІ. III НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ 
КАРТОПЛІ: УСЕ ПРО РИНОК ВИРОБНИЦТВА ТА 
СПОЖИВАННЯ «ДРУГОГО ХЛІБА»

17 серпня в селі Гальчин Андрушівського району 
Житомирської області на базі ПП «ІМПАК» відбувся III 
Національний День картоплі, організований Всеу-
країнською Аграрною Радою за підтримки Україн-
ської асоціації виробників картоплі. Захід став без пе-
ребільшення знаковою подією в галузі українського 
картоплярства, який зібрав понад 300 професіоналів 
ринку виробництва та споживання «другого хліба»: 
керівників та спеціалістів провідних сільськогоспо-
дарських овочевих підприємств, вітчизняних та 
іноземних комерційних компаній, представників га-
лузевих об’єднань, посольств та фінансових установ.

З вітальним словом до присутніх звернувся господар заходу 
директор ПП «ІМПАК» Сергій Малиновський, який уже чверть сто-
ліття успішно займається вирощуванням картоплі і для учасників 
заходу приготував показ виробництва та переробки бульби.

Голова Всеукраїнської Аграрної Ради  Андрій Дикун закликав 
аграріїв об’єднуватися, аби спільно захищати інтереси сіль-
госпвиробників і в профільному міністерстві, і у Верховній Раді, 
не даючи можливості наживатися олігархам на їх праці.

Про перспективи співпраці з Україною в галузі картопляр-
ства розповіли представники посольств Нідерландів,Франції 
та Німеччини. Скажімо, у Франції  на 20 000 гектарів площ  
вирощується 450 сортів картоплі. 850 виробників цього овочу, 
об’єднані в три організації. Щороку ця країна експортує 
550 000 тонн картоплі у 70 країн світу.

Голова асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук 
охарактеризував ціновий ринок картоплі, відмітивши, що сьо-
годнішня ціна в Україні низька: нарівні з сусідньою Білорусією 
та значно менша, ніж в Росії. Серед основних завдань асоціації 
її очільник бачить захист, консультації, навчання та обмін досві-
дом картоплевиробників. 

Отож на зібранні було проаналізовано структуру ринку 
картоплі в Україні та світі, адміністративно-правові проблеми 
та шляхи покращення в галузі картоплярства, технології вироб-
ництва, зберігання та переробки овочів, співпрацю з роз-
дрібними мережами, відкриття нових ринків та перспективи 
об’єднання в кооперативи. А також намічено шляхи інтенсифі-
кації галузі картоплярства.

Спілкуюся із учасниками Дня картоплі.
Дмитро Дербенцев, завідувач виробництвом Агрофірми 

« Київська», Макарівський район, Київська область:
«Це форум, де можна поспілкуватися з партнерами, колега-

ми-виробниками, ознайомитися із інноваціями в галузі карто-
плярства. Нас, зокрема, цікавить обладнання із сортування, 
пакування картоплі, а також технології зберігання. На сьогодні 
ми маємо 350 гектарів картоплі із 5000 площ, які обробляє 
агрофірма. Серед найбільших проблем картопле виробника 
сьогодні – це пошук ринків збуту.»

Дмитро Зінченко, агроном ТОВ «Агріко Україна»:
«Учасники зібрання мають змогу дати оцінку ситуації на 

ринку  картоплі станом на сьогодні. Важливим є спілкування, 
обмін досвідом, ознайомлення з новинками сортів та процесу 
виробництва. Адже продемонстровано в полі як техніку, так 
і сорти картоплі. Приємно, що сьогодні на зібранні ми бачимо 
багато наших партнерів, частину наших сортів, які вико-
ристовуються ПП « Iмпак» для пакування на мережі, тобто 
вони придатні для такого пакування. Це сорти «Мадлен», «Арі-
зона», « Пікассо». Серед новинок, представлених нами  на Дні 
картоплі, – сорти « Воларе» та «Констанс», які мають високі 
стресостійкі властивості до негативних кліматичних умов. I 
саме тому це впливає на вибір клієнтами сортів « Агріко».

Віктор Положенець, завідувач кафедри селекції та 
біотехнології Житомирського Національного агроеколо-
гічного університету, доктор с.-г. наук, професор, академік  
Академії вищої освіти України:

«За останні роки в Україні зареєстровано понад 200 нових 
сортів  картоплі. Але із них 60 відсотків – іноземної селекції, 
які неадаптовані до наших грунтово-кліматичних умов. Там 
сорти не проходять такі випробування, які проводять вітчиз-
няні селекціонери: протягом трьох-п’яти років під науковим 
супроводом у різних кліматичних зонах. Серед пластичних 
вітчизняних сортів я б виділив «Слов’янку», « Тірас», « Лугівську» 
та «Світанок Київський», які унікальні за своїми смаковими 
якостями. Серед імпортних сортів виділяються «Беллароза», 
« Рів’єра», «Санте» та «Соната» – голландської та німецької 
селекції. Варто враховувати, що 97 відсотків картоплі в 
Україні виробляється в особистих селянських господарствах 
і на дачних ділянках. На цих площах найбільшу питому вагу 
складають сорти « Слов’янка», «Беллароза», « Тирас» та « Рів’є-
ра». На сьогодні доцільно було б розробити в Україні механізм 
сортооновлення і сортозаміни для городників – власників 
ОСГ та дачників. Найкращим методом було б створення при 
сільськогосподарських структурах підрозділів, які через ама-
торів на основі демонстраційних посівів показали б нові сорти 
односельцям і порівняли б їх врожаї з віддачею сортосумішей, 
які найчастіше зустрічаються на городах українців. Варто 
було б відкрити магазини високопродуктивних сертифіко-
ваних сортів, де ознайомлювати городників із технологіями 
вирощування та догляду картоплі.»

 У практичній частині Дня картоплі на демонстраційних 
полях з більш як 6 000 кв.м. відбулася виставка понад 60 
сортів картоплі української та іноземної селекції від восьми 
насіннєвих компаній, показ картоплезби-
ральної техніки в роботі, перша в Україні 
порівняльна демонстрація самохідної та 
причіпної обприскувальної техніки, 
а також роботи квадрокоптерів 
по дослідженню насаджень.

Лариса Філоненко
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СЕЗОН-2016/17 ДЛЯ ЯБЛОЧНОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ: 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?

Черкассы 11-12 августа стали центром укра-
инского яблочного бизнеса, поскольку именно 
этот город в текущем году стал местом про-
ведения шестой международной конферен-
ции «Яблочный бизнес Украины-2016».

По словам организаторов, в нынешнем году конференцию 
посетили порядка 150 делегатов, половина из которых – про-
изводители яблок. 

Отраслевые эксперты подчеркивают, что яблочный се-
зон-2016/17 только набирает обороты, но уже сегодня смело 
можно сказать, что этот сезон станет своеобразной точкой не-
возврата и будет иметь решающее значение для рынка яблок 
Украины. По словам  Александра Хорева, руководителя про-
екта «АПК-Информ: овощи и фрукты», с самого начала сезона 
украинские садоводы вынуждены работать в нестандартных 
условиях, которые продиктованы как изменением на мировом 
рынке яблока, так и капризами небесной канцелярии.

«Погодные условия в этом году уже стали одним из реша-
ющих факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 
развитие украинского рынка яблока, - комментирует ситуацию 
А.Хорев. - Именно учитывая погодные капризы зимой, а также 
в весенний период, мы вынуждены скорректировать наш из-
начальный прогноз производства яблока в Украине. Так, если 
ранее мы прогнозировали увеличение валового сбора, то с 
учетом потерь от непогоды мы ожидаем, что урожай яблока 
составит порядка 1,18 млн. тонн, то есть останется на уровне 
прошлого года».

При этом эксперт подчеркивает, что наибольшее влияние на 
ситуацию как на украинском рынке яблока, так и на мировой 
арене и в нынешнем году будет оказывать изменение геогра-
фии экспорта в условиях российского эмбарго в отношении ЕС, 
США, Украины и других стран. Так, по данным А.Хорева, в усло-
виях отсутствия экспорта в РФ в предыдущем сезоне в Украине 
значительно выросла доля переработки в структуре каналов 
сбыта яблока. По его словам, более трети урожая яблока ком-
мерческим хозяйствам удалось сбыть перерабатывающим за-
водам, с учетом хозяйств населения доля переработки состави-
ла порядка 50%. При этом есть все предпосылки полагать, что в 
новом сезоне доля сбыта яблока на переработку будет расти и 
далее, если украинским садоводам не удастся найти альтерна-
тивные экспортные направления.

При этом аналитики рынка подчеркивают, что для успеш-
ного развития экспорта украинского яблока в условиях рос-
сийского эмбарго необходима поддержка со стороны государ-
ственных органов власти. К примеру, подобная программа уже 
действует в Казахстане. По словам Темиржана Жалгасбаева, ди-
ректора Alatau Fruits Engineering (Казахстан), программа «Агро-
бизнес-2020» направлена на то, чтобы уже в ближайшие 4 года 
увеличить объемы собственного производства яблока в стране 
почти в 8 раз. Это даст возможность Казахстану не только со-
кратить импорт этих фруктов на 70%, но и заявить о себе как об 
экспортере яблока и фруктовых концентратов.

«Кроме того, программа подразумевает создание очень се-
рьезной инфраструктуры. До этого в развитии данного сектора 
не было необходимости, поскольку производители были ори-
ентированы исключительно на внутренний рынок», - резюми-
рует эксперт. 

Потенциальными экспортными направлениями для казах-
ского яблока Т. Жалгасбаев считает Россию и Китай. В то же 
время, для европейских производителей в нынешнем сезоне 
перспективными рынками сбыта яблока могут стать Австрия 
и Балканы, где ожидается резкое снижение производства. Об 
этом заявил руководитель отдела маркетинга проекта «АПК-Ин-
форм: овощи и фрукты» Евгений Кузин. «Катастрофические за-
морозки 26-29 апреля т.г. нанесли существенный удар по про-
изводству яблок в Центральной Европе и Балканах, - сообщил 
эксперт. - В частности, резкое падение производства ожидается 
в Австрии, Хорватии, Чехии, Словакии и Словении. Также ана-
литики Всемирной ассоциации производителей груш и яблок 
WAPA прогнозируют снижение урожая в Португалии и Литве на 
20%, в Бельгии – на 18% и в Венгрии – на 14%».

При этом эксперт отмечает, что в основных странах-произ-
водителях яблока в ЕС ожидается увеличение производства. В 
частности, в Польше валовой сбор вырастет на 4% по сравне-
нию с прошлым годом, в Германии – на 8%, в Италии производ-
ство останется на прежнем уровне. Всего же страны Евросоюза 
соберут порядка 12,094 млн. тонн яблока, что на 3% меньше, 
чем в сезоне-2015/16, однако, на 1% превышает средние пока-
затели за последние 5 лет.

Кроме того, Е.Кузин отметил, что в ЕС растет популярность 
клубных сортов яблока и органического подхода к производ-
ству. Так, если еще 10 лет назад доля клубных сортов и орга-
нических яблок в общем объеме производства в европейских 
странах составляла всего 0,2%, то уже сегодня она превышает 
4%.

Перспективность органического производства яблока от-
метила в своем докладе и Валентина Лановенко, представи-
тель питомника ЧП Лановенко. По ее данным, стоимость таких 
фруктов на европейском рынке сегодня в 1,5-2 раза выше, чем 
традиционных яблок.

В то же время, ожидать существенного увеличения поста-
вок яблока из Украины на европейский рынок пока не стоит. 
По словам Дмитрия Крошки, председателя ассоциации «Укр-
садпром», проблема выхода украинского яблока на рынок ЕС 
заключается в том, что садоводы Украины не торопятся серти-
фицировать производство в соответствии с международными 
стандартами.

Команда «АПК-Информ: овощи и фрукты» сердечно благо-
дарит всех участников конференции за проявленный интерес 
к мероприятию, а также за плодотворную работу в ходе собы-
тия и содержательные дискуссии. Надеемся, что информация, 
полученная на конференции, будет для вас максимально по-
лезной. Мы уверены, что именно вам под силу вывести укра-
инский сектор яблока на новый уровень и сделать так, чтобы 
сезон-2016/17 стал для яблочного бизнеса Украины началом 
нового этапа развития.

http://www.fruit-inform.com/

САДІВНИЦТВО
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«ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА»: НОВИЙ ПОГЛЯД 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯБЛУЧНОГО БІЗНЕСУ

У сільському господарстві, особливо у такій тендітній його галузі як 
садівництво, побудова ефективної робочої стратегії ускладнюється ба-
гатьма непередбачуваними факторами, адже жива природа ніколи не 
дає гарантію стовідсоткового справдження сподівань аграрія. Утім, де-
які підприємства, зокрема ДП «Голланд Плант Україна», не лише мають 
свої унікальні інноваційні підходи у садівництві та успішно втілюють їх 
у нестабільних умовах, а ще й щедро діляться ними з українськими ви-
робниками. У середині липня компанія провела в Ужгороді День пло-
дорозсадника, на який традиційно щороку збираються всі зацікавлені 
прогресивними технологіями інтенсивного садівництва. 

Петер Кавашші, власник ДП «Голланд 
Плант Україна», відкриваючи захід, щиро 
звернувся до учасників: «У філософії нашої 
компанії одне з найважливіших завдань – 
дати щось дійсно цінне споживачам наших 
продуктів. Ми б хотіли, щоб кожен садівник 
вирощував смачний, здоровий продукт, із 
якнайменшою кількістю хімічних речовин. 
Це дуже важливо на сьогодні з огляду на 
світові тенденції, і це саме той напрямок, 
у якому нам з Вами потрібно рухатись. До 
того ж, ми хочемо надати Вам як нашим 
партнерам такі технології та сорти, з 
якими Ви вигідніше, рентабельніше зможе-
те займатись садівництвом. У цій роботі 
дуже важлива інновація. Ми шукаємо нові 
сорти, які мають резистентність до 
хвороб. Компанія володіє виключним ліцен-
зійним правом на ряд стійких до хвороб 
сортів яблук, частина яких була об’єднана 
у добре відому програму «Натуральне 
Яблуко®». Та на цьому інноваційні процеси 
компанії не зупиняються. Сьогодні ми гото-
ві  презентувати два нові, стійкі до хвороб 
сорти яблунь – Аллегро® та Соляріс®. Зараз 
у розсадниках тестуємо ще 60-70 нових 
сортів, щоби згодом визначити найпер-
спективніший. Також цього року представ-
ляємо в Україні ще одну новинку – сорт 
сливи Топпенд Плюс®, який вже має великий 
попит в Угорщині. Продукцію українського 
розсадника продаємо в Україні, а також – в 
Угорщині, Румунії, Італії, Словенії, Австрії, 
Польщі – це свідчить про те, що останнім 
часом з’явився великий попит на експорт 
наших продуктів у Європу».

Бейло Цегла, директор ДП «Голланд 
Плант Україна» висвітлив особливості 
роботи компанії в Україні: «Нашу продук-
цію продаємо майже у кожну область. За 
сезон відвантажуємо до 500-600 тисяч 
саджанців. У структурі реалізації протя-
гом 2011-2016 років майже 60% складають 
резистентні сорти, тому в Україні нас 
називають плодорозсадником резис-
тентних сортів. 

Щодо інновацій: 2014 року ми заклали 
новий маточник айви, також М9 Т337 та В9 
Будаговський – для тих клієнтів, хто пра-
цює на холодних територіях, ММ 106 Т9/А 
та ММ 111 – стійкі проти хвороб. Сортові 
інновації: маємо нові сорти – яблука Соля-
ріс®, Аллегро®, слива Топпенд Плюс® та енер-
гетична верба Ліннеа, отримали ліцензію 
на технічні сорти яблук Ре-1 групи».

Слід зазначити, що ДП «Голланд Плант 
Україна» працює над декількома цікавими 
інноваційними програмами, унікальними 
у своєму роді. Програма «Натуральне 
яблуко®» має на меті впровадження еко-
логічно чистого, безпечного для спожи-
вача продукту на ринок. Компанія має в 
асортименті сорти яблук, які є стійкими до 
парші, завдяки чому в рази зменшується 
необхідна кількість хімічних речовин для 
обробки, що є вигодою як для здоров’я, 
так і для бізнесу. Компанія впроваджувала 
цей проект протягом 8 років, і вже є по-
зитивні результати, адже здорові яблука 
з гарними смаковими властивостями – це 
те, що наразі актуально для розвитку 
культури харчування.

«У нашому плодорозсаднику замкну-
тий цикл виробництва, маємо свій 
маточник еліти і підщепи – продовжує 
Бейло Цегла. – В асортименті є тех-
нічні сорти, звичайні сорти, є столові 
стійкі до хвороб сорти, далі – клубні, 
стійкі до хвороб сорти, та новий сег-
мент на ринку – BIO і Naturalma BIO 
– органічне садівництво. ДП «Голланд 
Плант Україна» випереджає інновації 
на ринку та пропонує своїм клієнтам 
програму «Натуральне яблуко®». Кри-
теріями при виборі наших сортів були: 
резистентність, хороша лежкість, 
потенціал врожайності, відмінний 
смак, привабливий вигляд, нижче наван-
таження залишковими хімічними речо-
винами і придатність до органічного 
вирощування та лише зареєстровані 
сорти. До Програми «Натуральне яблу-
ко®» належать сорти: Луна®, Розела®, 
Оріон®, Ред Топаз® та Сіріус®. 

Ми завжди шукаємо нові сорти, інно-
ваційні технологічні підходи, стараємось 
підбирати партнерів (консультантів, 
проектувальників, постачальників хіміч-
них препаратів, техніки, обладнання та 
інструменту для саду, інше), які думають 
так само, як ми. Надаємо технологічну 
підтримку, консультування, маємо тісні 
міжнародні зв’язки зі селекціонерами», 
– підсумовує Бейло Цегла, директор ДП 
«Голланд Плант Україна».

День плодорозсадника складався 
з широкої теоретичної та практичної 
частин, які вели представники ДП «Гол-
ланд Плант Україна», а також запрошені 
представники з різних компаній Украї-
ни, Чехії, Угорщини. Спочатку були ви-
світлені сортові інновації, можливості 
зменшення пестицидного навантажен-
ня у садівництві, особливості зрошен-
ня, характеристики сучасної техніки. 
Значну увагу було приділено новим 
стратегіям виходу садівників на ринок, 
зокрема виготовленню органічної про-
дукції, а також розширенню напрямків 
переробки. 



www.agroprod.biz 35

Популярним напрямком продукції ДП 
«Голланд Плант Україна», про який розпо-
відав пан Степан, і який вже встиг завою-
вати хорошу репутацію серед садівників 
на ринку України, є резистентні сорти 
яблук  німецької селекції. Відзначимо де-
кілька з них.

Ремо – в Україні цей сорт уже по-
саджений у ТОВ «Дельтафрут», що на 
Вінниччині. В Австрії та Німеччині його 
вважають технічним, але у деяких регі-
онах, зокрема у Вінницькій області, він 
проявляє такі властивості, що придатний 
для споживання у свіжому вигляді. Це 
червоне яблуко з кислинкою, плоди се-
реднього розміру. Дерево слаборосле, 
не рекомендовано вирощувати на під-
щепі М9, потрібно садити від М26 і вище 
– наприклад, ММ 106, ММ 111. Плоди 
достигають у середині вересня, зберіга-
ються 3-5 місяців, у газовому сховищі – і 
довше.

Регліндіс – плід середній, жовто-зе-
лений з червоним рум’янцем до 50%. 
Підходить до споживання у свіжому 
вигляді. Дерево слаборосле, високовро-
жайне, у плодоношення вступає пізніше. 
Термін дозрівання – кінець серпня – по-
чаток вересня. Плоди не придатні до 
зберігання. Сорт є стабільно стійким до 

парші, а також, слабко сприйнятливим 
до бактеріального опіку. Володіє холодо-
стійкістю. Придатний до вирощування зі 
спрощеною системою захисту (органічне 
виробництво).

Реанда – дерево слаборосле, се-
редньо врожайне, але плоди великі. Є 
добрим запилювачем (диплоїд) для всіх 
Ре- та інших сортів. Може запилюватись 
Ремо, Регліндіс, Релінда, Ревена, Джеймс 
Грів, Айдаред, Пірос, Пінова, Пілот, 
Голден Делішес. Смак солодко-кислий, 
приємний. Сорт виведений для виго-

товлення соків, але завдяки розмірам 
плодів – придатний для споживання у 
свіжому вигляді. Термін зберігання – 4 
місяці. Придатний до вирощування зі 
спрощеною системою захисту (органічне 
виробництво).

Після теоретичної частини, виступів 
спеціалістів гості заходу виїхали у плодо-
розсадник, де змогли наочно дослідити, 
оцінити презентовані технології та вільно 
подискутувати між собою.

Серед відвідувачів Дня плодорозсад-
ника виявилося багато аграріїв, які вже 
не один рік співпрацюють з компанією 
«Голланд Плант Україна», і прагнуть не від-
ставати від тих відкриттів, які робляться у 
сучасній світовій садівничій селекції.

Василь Ласлов, «ЕСП Антал», с. Свобо-
да, Берегівський р-н, Закарпатська обл.:

«З компанією «Голланд Плант Україна» 
співпрацюємо вже 3 роки. Взяли 800 саджан-
ців на вирощування – резистентні сорти 
Оріон®, Розела® і Ред Топаз® на підщепі М9. 
Задоволений тим, що врожай був уже на 
другий рік. Із ділянки 50 соток я зібрав 2 
тонни яблук. І цього року плануємо зібрати 
більше! На сьогоднішньому семінарі цікаво 
було побачити, як правильно проводити 
обрізку дерев, взагалі цікаво дізнатись 
щось нове про сорти, адже плануємо роз-
виватись та придбати у плодорозсаднику 
сливу».

Руслан Кремпович, корпорація «Агро-
продсервіс», с. Настасів, Тернопільська 
обл.:

«Цього року у ДП «Голланд Плант Україна» 
ми придбали саджанці – дуже якісні, без 
вірусів, добре прижилися. Вони відповіда-
ють тим вимогам, які до них ставляться: 
правильна висота, кількість розгалужень. 
Ми брали трирічні саджанці сортів Ред 
Топаз® і Сіріус®, а також кніп-баум Луна®, 
Розела®, Ренора® і Реколор®. Маємо раніше 
висаджені дерева сорту Луна®, – минулого 
року вже був перший врожай, цього року 
теж очікуємо високого врожаю. Досить 
хороше яблуко, добре зберігається. Про-
давали яблука у березні 2016 р., при тому, 
що зберігаємо їх у звичайних холодильних 
камерах. Всього у нас 20 га саду у с. Наста-
сів та 10 га у с. Ланівці. На даний момент 
по саджанцях проводили тільки одну об-
робку – від шкідників, кліща та попелиці. 
Від хвороб обробітку проводити не було 
потреби. На семінар ми приїхали щоби 
набути нового досвіду, подивитись на 
якість саджанців, почути нове про препа-
рати для обробітку садів. Нові знання ми 
взяли на озброєння і випробовуватимемо 
їх у своєму виробництві».

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

Координатор проекту: +38 050 372 1729

З питань придбання саджанців,консультування та більш детальної 
інформації звертайтесь:
+38 050 372 64 67, +38 050 372 85 50, +38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74

Степан Паладі, менеджер із про-
дажу ДП «Голланд Плант Україна» 
розповідав аграріям про нові сорти 
компанії, а також про ті, які вже мають 
успіх та користуються попитом не 
один рік. Розпочнемо з найновішого: 
слива Topend Plus ® (Топпенд Плюс) 
– німецький, стійкий до хвороб сорт. 
Вже є перший замовник, який на За-
карпатті цієї осені висаджуватиме 1500 
саджанців даного сорту. Дерево серед-
ньоросле, гілки напрямлені стрімко 
вгору, що дає змогу густішої посадки. 
Нагадує підщепу яблуні ММ 106, його 
можна формувати як веретеноподібно, 
так і чашоподібно. Плоди розміщують-
ся на гілці дуже близько до самої де-
ревини, тому всі поживні речовини не 
розпиляються на гілочки, на листя, а 
безпосередньо потрапляють одразу в 
плід. Завдяки цьому  отримуємо великі 
плоди (до 7 см). 

Сорт Топпенд Плюс – толерантний 
до вірусу PPV (Plum pox potyvirus) 
– хвороба віспа, «шарка» сливи; 
стійкий до іржі та моніліозу. Дерево 
самозапильне. Смак плодів дуже 
гармонійний, солодко-кислий. Рівень 
цукристості Брікс – до 22%, це надзви-
чайно солодка слива. Плоди придатні 
для споживання у свіжому вигляді – 
об’ємні, великі, а також придатні для 
переробки. Термін дозрівання – пізній, 

у наших кліматичних умовах дозріває 
у кінці жовтня. Зберігається 2-3 місяці 
у звичайних холодильниках, що дуже 
вигідно, адже можна розтягнути час 
реалізації даного продукту.

Новинка серед сортів яблук, інно-
ваційний продукт чеської селекції, 
про який розповів Степан Паладі, – 
ранній літній сорт Allegro® (Аллегро). 
Жовто-зелене яблуко, яке має 75-80% 
червоного рум’янцю. Дерево серед-
ньо росле, добре галузиться і рано 
зацвітає, рано вступає у плодоношен-
ня, багатоврожайне, для нього не ха-
рактерна періодичність. Збір врожаю 
на початку липня – у середині серпня, 
відповідно до того, як дозрівають пло-
ди. Плоди зберігаються у звичайних 
умовах до середини вересня, придатні 
для реалізації у свіжому вигляді. Плід 
середнього розміру, м’якуш – хруст-
кий, дуже соковитий. Повна стійкість 
до парші. Сорт придатний як для 
органічного вирощування, так і для 
промислового садівництва.

Третя сортова новинка у плодороз-
саднику цього року – сорт Соляріс®. 
Це чеський сорт, дерево середньорос-
ле, крона густа, направлена вгору. Збір 
врожаю – початок жовтня, пізнє яблу-
ко. Повна стійкість до парші. Добре 
зберігається на полицях супермарке-
тів, довше, ніж всі інші сорти.
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ГЛИБОКЕ РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТУ
Микола Макаренко, доцент кафедри «Трактори і автомобілі», Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра 

Василенка, сільськогосподарський дорадник

Сучасне сільське господарство може бути високорентабельним лише за умови вико-ристання передових 
механізованих технологій. Тому його ефективність в значній мірі за-лежить від технічної оснащеності висо-
копродуктивною, енергоощадною та екологічно безпечною технікою, а також від рівня використання технічного 
потенціалу господарств.

Нові соціально-виробничі умови вимагають прогресивних підходів 
до вибору систем обробки ґрунту і вживаних знарядь. Найважли-
вішими з цих умов є: зміни кліматичних умов і супутні результати 
глобального потеплення; необхідність застосування консервуючої 
і захисної обробки ґрунту для скорочення викиду вуглекислого 
газу, захисту ґрунтів від ерозії і переущільнення; врахування умов 
місцевості і типу ґрунтових різниць, а також структури і складу ґрунту; 
можливість проведення експрес-аналізу ґрунтів і реалізації отриманих 
даних через систему глобального позиціонування (GPS); економічні 
аспекти, що посилюються, з урахуванням зростаючої вартості палива 
і необхідності дотримання вимог екології. 

Відомі різні технології вирощування с-г культур, які відрізняються 
способом основ-ного обробітку ґрунту, або навіть такі, що повністю 
його виключають. Універсальних по-рад не існує. Аналіз систем тех-
нологій і машин для обробітку ґрунту дозволяє ознайоми-тися і отри-
мати орієнтацію в тенденціях розвитку техніки і напрямах доцільного 
викорис-тання орних земельних угідь для різних конкретно-госпо-
дарських умов. При цьому голов-ними при виборі технології обробки 
ґрунту є економічні показники і екологічні наслідки. У кожного з 
способів є свої прихильники. 

Інтенсивність обробки ґрунту (глибина обробки і число робочих 
проходів) значно впливає на ефективність землеробської технології в 
цілому. При розробці специфічних для місцевості технологій основне 
значення мають ґрунт і клімат. 

Останніми роками спостерігається тенденція негативного впливу 
інтенсифікації сіль-ськогосподарських процесів на ґрунт. Головна 
проблема полягає в ущільненні орного та підорного шарів ґрунту 
після дії на них робочих органів машин та ходових систем трак-
то-рів та комбайнів. Це призводить до зниження рівня родючості 
сільськогосподарських ку-льтур. Дослідженнями встановлено, що 
в процесі польових робіт машинно-тракторна тех-ніка залишає свої 
сліди на 40-80% обробленої ділянки, а на поворотні смуги припадає в 
декілька разів збільшення проходів. А оскільки спостерігається стійка 
тенденція збіль-шення маси сільгосптехніки, то під негативну дію, 
крім орного шару, підпадає ще й підо-рний до глибини близько 1-1,5 
м. Це призводить до зниження загальної та капілярної по-ристості 
родючого шару. Внаслідок підвищення щільності, а відповідно і 
твердості ґрунту, знижується рівень життєдіяльність мікрофлори 
родючого шару ґрунту, що в значній мірі позначається на втратах 
врожаю приблизно в 20-30%.

Найважливішою характеристикою традиційного обробітку ґрунту 
є щорічне розпу-шення орного шару плугом. При цьому бур’яни і 
рослинні залишки закладаються в ґрунт, значна частина заораного 
насіння гине. Створюється рихле орне поле без рослинних за-лиш-
ків, яке дозволяє безперешкодно застосовувати традиційну посівну 
техніку. В цілому все виглядає красиво, однак при оранці верхній шар 
найбільш родючого ґрунту переміщу-ється вглиб і навпаки – мало-
родючий витягується на поверхню, де знаходитись більша частина 
кореневої системи культурних рослин. Аеробні та анаеробні бактерії 
міняються місцями, що пригнічує їх розвиток і зовсім не сприяє 
підвищенню врожайності. А який об’єм ґрунту переміщується при 
цьому! А все це затрати енергії, а, відповідно, значна ви-трата палива. 
Крім того ще одна проблема ущільнення ґрунту може з’явитися, якщо 
злов-живати застосуванням відвальних плугів. У народі її називають 
«плужна підошва», суть якої полягає у перешкоджанні вільного 
проникнення вологи у підорні шари. Таким чином, волога випаро-
вується з нижніх горизонтів, а земля залишається пересушеною. 
Крім того «плужна підошва» сприяє виникненню так званих мокрих 
«блюдець» на рівнинній і низинній місцевості, а на схилах - водної 
ерозії. У результаті, можна отримати розширення ареалу водної ерозії 
і деградацію родючих земельних ділянок. 

Консервуючий обробіток ґрунту припускає відмову від застосуван-
ня плуга. В резуль-таті цього на поверхні ріллі залишаються речовини 
від попередника і/або проміжної куль-тури. Характерним є: зниження 
звичайної інтенсивності основного обробітку ґрунту за видом, глиби-
ною і частотою механічного втручання; безвідвальне розпушування 

забезпе-чує створення стабільної структури ґрунту для запобігання 
ущільненню в результаті прої-зду машин; рослинні залишки зберіга-
ються на поверхні ґрунту або відбувається їх негли-боке закладення; 
структура ґрунту  зберігається непошкодженою, тим самим зменшу-
ється запливання і ерозія; посів здійснюється в мульчований ґрунт 
спеціальними або пристосо-ваними сівалками.

Прямий посів визначається як обробіток без якої-небудь обробки 
ґрунту після попере-днього збору урожаю. Про цю технологію – 
окрема розмова.

Метод консервуючого обробітку ґрунту і прямого посіву супрово-
дять аспекти в зміні характеристик ґрунтів і підходу в захисті рослин.

При цьому спостерігається наступна зміна характеристик ґрунту:
• умови мінералізації рослинних залишків: розвиток дощових 

черв’яків, мікроорганіз-мів, структура ґрунту, диференціація ґрунто-
вих горизонтів;

• умови живлення рослин: концентрація органічної речовини у 
верхній частині орного горизонту; зміни в розташуванні кореневої 
системи рослин;

• характеристики розповсюдження ґрунтової вологи: утворюється 
біологічна мережа дренажів; спостерігається безперешкодне проник-
нення води від випадання опадів до ко-ріння рослин, а також відпо-
відний повітряний обмін; наявність мульчуючих речовин; ка-пілярне 
надходження ґрунтової води; зміна умов випаровування вологи із 
захистом від ерозії ґрунту; перерозподіл опадів; зниження небезпеки 
водної ерозії при рясних дощах. 

Дані зміни показують, що альтернативні варіанти обробки ґрунту 
більш раціонально використовують водні ресурси, ніж система земле-
користування з інтенсивним традицій-ним обробітком ґрунту.

Розвиток науково-технічного прогресу останніми роками диктує 
нові вимоги до розробки і виробництва сільськогосподарської техні-
ки. Особливо актуальним є за-безпечення системної єдності техніки, 
технологій і природного середовища, зниження негативних наслідків 
використання машинних технологій, цілеспрямоване впрова-дження 
ресурсоощадних екологічно безпечних механізованих процесів.

Окрім традиційних вимог надійності і ефективності нової ґрун-
тообробної техніки на передній план виступають скомбінованість, 
універсальність і адаптивність до різних при-родно-виробничих умов. 

Ураховуючи вагомий вплив (18…25%) чинника обробітку ґрунту 
на врожайність сільськогосподарських культур, недостатню кількість 
ефективної вологи в ґрунті більше ніж на половині території України, 
розвиток водної і вітрової ерозії на 30 % посівних площ, є необхід-
ність використати сучасну систему ресурсозберігаючих технологій 
обро-бітку ґрунту та комплекс відповідних машин.

Основою для оптимізації стану ґрунту є вимоги рослин до 
ґрунтового середовища, в якому проростає насіння, розвивається 
і формується коренева система. Моделі ґрунтових середовищ є 
першоосновою при виборі способів механізованого обробітку ґрунту і 
засо-бів для його здійснення, які дають змогу створити оптимальний 
водно-повітряний режим, що відповідає умовам, ефективно викори-
стати добрива й істотно підвищити врожайність культурних рослин за 
якомога менших енерговитрат і екологічних наслідків.

Сучасна техніка для обробітку ґрунту надає широкий комплекс 
заходів і технічних засобів за підвищенням продуктивності, знижен-
ням ступеня ущільнення ґрунту та підви-щенням якості роботи; нові 
машини зменшують час і засоби на обробіток, маючи більший термін 
експлуатації, пов’язаний з використанням нових матеріалів та вищою 
якістю вико-нання.

Глибоке рихлення ґрунту передбачає розпушування, кришення, 
часткове перемішу-вання, але без обертання пласту, внаслідок чого 
відбувається розущільнення ґрунту, спря-моване на запобігання вод-
ної ерозії. Стерня при цьому залишається на поверхні, що закрі-плює 
поверхню ґрунту і не дозволяє йому здуватися вітром. Головним 
знаряддям для про-ведення зазначених сільськогосподарських робіт 
є глибокорозпушувач.

Нові конструкції глибокорозпушувачів адаптовані до вимог гнучкої 
диференційова-ної різноглибинної технології механізованого обро-
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бітку ґрунту. Важлива роль належить сучасній багатофункціональній 
високопродуктивній техніці, яка забезпечує значне підви-щення 
рентабельності при точному технологічному застосуванні, значно-
му річному зава-нтаженні й високій урожайності. В цілому рівень 
ефективності ґрунтообробної техніки залежить також від повноти 
використання погодних і ґрунтово-кліматичних умов та зага-льного 
рівня культури землеробства.

Конструкція глибокорозпушувача досить проста: робочий орган 
являє собою прямий або криволінійний стояк, на якому закріплено 
фігурне долото. Додатково можуть бути встановлені розширювачі 
для збільшення полоси розпушування. Для проведення кроту-вання 
(прокладання дренажу) стояк позаду доповнюють дренером. Крім 
того встановлю-ються робочі органи (котки, лапи) для поверхневого 
обробітку ґрунту.

Останнім часом багато закордонних фірм зайнялися випуском 
глибокорозпушувачів з похилими або криволінійними стояками в по-
перечній площині замість прямих. За раху-нок таких змін в конструк-
ції можна очікувати значно менших по висоті незруйнованих гребенів 
або ж їх абсолютну відсутність.

Глибокорозпушувач може виконувати суцільний або смуговий 
обробіток ґрунту. Не-обхідно тільки виконати потрібну розстановку 
робочих органів. Якщо застосовується сму-гове розпушування, то 
ділянки, які залишаються не розпушеними, служать своєрідною 
опорою для рушіїв тракторів під час наступних проходів. Це підвищує 
тривалість ефекти-вності розпушених смуг. Якщо на ділянках існує 
проблема мокрих «блюдець», то смугове глибоке розпушування 
застосовується з одночасним дренуванням. Для глинистого ґрунту 
міжсмугову відстань витримують близько 2…2,5 м, а для суглинного 
ґрунту - 3…4 м.

Глибокорозпушувач забезпечує вирішення проблеми надмірного 
ущільнення ґрунту на глибині й розрихлення плужної «підошви». 
Надмірно ущільнений ґрунт на глибині перешкоджає підняттю вологи 
з найглибших водоносних шарів, погіршує аерацію. При обробітку 
глибокорозпушувачами у ґрунті зберігаються залишки рослин і корін-
ців від попереднього врожаю, що затримують вологу й забезпечують 
додаткове надходження азоту. Крім того глибоке розпушування 
ґрунту забезпечує покращений водоповітряний режим.

З метою підвищення водопроникності окремих ділянок поля, ко-
рисно застосовувати щілювання схилових земель на глибину 04…0,5 
м. Це сприяє зволоженню орного і підор-ного горизонтів, а також 
рівномірному розподілу вологи. Крім того ефективність такого прийо-
му спостерігається за рахунок значного скорочення збитків від водної 
ерозії. За ра-хунок нарізування щілин шириною 2,5…4 см стокові 
води відводяться в нижні шари і змив ґрунту зменшується.

Розглянемо тенденції розвитку техніки для глибокого розпушення 
ґрунту на прикладі машин, що пропонуються провідними машинобу-
дівними фірмами для господарств України.

Глибокорозпушувач Gaspardo DIABLO
Diablo – причіпний глибокорозпушувач, призначений для великих 

площ з робочою шириною 6-7 м. Ця версія з’явилася на світ по 
запитах великих підприємств, що викорис-товують наймогутніші 
трактори з тих, що є зараз на ринку. Як і у версіях з фіксованою 
рамою, обробіток передбачає комбіновану дію робочих органів - 
зубців з прогресивним нахилом і комплектом дисків. Зубці виконують 
розпушення ґрунту на глибину до 65 см, що забезпечує дію, що вен-
тилює оброблений шар, і часткове засипання залишків попере-дніх 
культур. Задній комплект має два ряди дисків, які регулюють робоче 
заглиблення, подрібнюють грудки і покращують засипку рослинних 
залишків.

Економія енергії відбувається завдяки меншому опору руху, що 
забезпечується особ-ливим нахилом зубців.

Глибокорозпушувач здатний замінити оранку. При роботі зубці 
глибоко розрізають ґрунт, наконечник і бічні розпушувачі дроблять і 

вентилюють його. Задній комплект дис-ків розбиває грудки, вирівнює 
ґрунт і засипає залишки культур на верхньому шарі ґрунту. Обробка 
без перевертання шарів сприяє формуванню органічних речовин.

Модель ATTILA Maschio Gaspardo призначена для роботи 
з тракторами середньої потужності (від 110 до 200 к.с.). Максимальна 
робоча глибина обробки ґрунту складає 45 см, використовуючи від 
5 до 9 стояків з різною робочою шириною, підходить для середніх 
господарств і сільськогосподарських підрядників. Стояки оснащені 
запобіжною системою з зрізними болтами. Глибина обробки ґрунту 
регулюється подвійним заднім котком, який можна відрегулювати 
вручну за допомогою пальцьового механізму.

Глибокорозпушувачі Vogel&Noot TerraDig XS/9
При використанні даної моделі глибокорозпушувача можливе 

інтенсивне розпушення глибоких ґрунтових шарів, подрібнення і 
перемішування верхнього шару ґрунту.

З метою підвищення інтенсивності розпушення використовується 
агресивне положен-ня лап в ґрунті.

Глибокорозпушувачі VogelNoot серії TerraDig XS/
XXS розроблені для глибин обробки від 55 см до 70 см і, таким чи-
ном, вони можуть оптимально адаптуватися до відповідних ґрунтових 
умов і кількості рослинних залишків.

Завдяки спеціальній формі лап дані агрегати найбільше підходять 
для глибоких і гуму-сових шарів ґрунту, для яких бажані одночасно 
обробка верхнього шару ґрунту і змішу-вання рослинних залишків.

Глибокорозпушувач TerraDig XS виготовляється з 5, 7 і 9 лапами з 
робочою шириною відповідно 2,5, 3,0 і 4,0 м. 

Глибокорозпушувач Lemken Лабрадор призначений 
для розбивання ущільненого ґрунту і розпушування технологічної 
колії. Пристрій забезпечує спушення і дренаж шарів ґрунту 2 або 3 
стояками на 65-сантиметровій робочій глибині.

Щоб здійснити розпушування технологічної колії, можна підібрати 
розмір долота від-повідно до сліду трактора.

Ширина захвату складає 160 см.

John Deere 2100 служить для розпушування ущільнених 
нижніх пластів ґрунту. При обробці не порушується профіль поверхні і 
максимально зберігаються пожнивні залишки.

Товщина стояків складає 19 мм. Цим забезпечується тонкий зріз 
шару ґрунту на гли-бині 41 см.

У разі необхідності дії на ґрунт більш інтенсивно або для змішуван-
ня пожнивних за-лишків можна застосовувати прямі стояки завтовш-
ки 32 мм з протизносною накладкою і зрізними болтами.

Глибокорозпушувач 915 поставляється в модифікаціях, що 
мають від 5 до 13 стояків.

John Deere 913 ефективний на невеликих полях, що обробля-
ються невеликими мало-потужними тракторами, при малій кількості 
пожнивних залишків або їх відсутності.

Модель наділена функцією аерації ґрунту із збереженням на 
поверхні пожнивних за-лишків. Розпушування щільних ділянок 
можливе завдяки наконечникам LaserRip Extreme, здатним працювати 
на глибині 58 см. 

Глибокорозпушувач «ГУЛЬДЕН», виробництва «Лозівські 
машини», призначений для суцільної дворівневого обробітку за 
безвідвальною технологією замість зяблевої і весняної оранки, глибо-
кого розпушення ґрунту на схилах і парових полях, для післязбираль-
ного розпушення і передпосівної обробки стерньових і мульчованих 
агрофонів, ґрунтів, що заплили, а також для обробки кормових угідь.



Всеукраїнський аграрний журнал №8 (43) / 201638

Головна подія літа для аграріїв відбулася 15 липня на господарстві 
ТОВ «Урожайна країна», на демонстраційному полі, що знаходиться 
в с. Правдюки Роменського району Сумської області. Відвідувачів зу-
стрічали дилери, які запросили на цей захід господарства з усієї Укра-
їни. За підтримки американського заводу-виробника RAVEN, команда 
фахівців, включаючи інженерів, менеджерів та керівників, продемон-
струвала обладнання для точного землеробства на сільгосптехніці та 
поспілкувалася з аграріями. 

Незважаючи на відстань, початок 
жнив та спеку, на Дні поля зібралося 
багато зацікавлених. Після невеличкої 
кави-брейк та реєстрації гостей привітав 
офіційний представник заводу Raven в 
Україні Андрій Гулько. Він розповів про 
інноваційні рішення в галузі точного зем-
леробства та високотехнологічне облад-
нання Raven, яке користується попитом у 
всьому світі. Завдяки надійності, простоті 
в використанні та своїм технічним мож-
ливостям, обладнання Raven швидко 
набирає популярності серед українських 
сільгоспвиробників, спеціалістів з техніч-
ного забезпечення та фахівців IT-техноло-
гій. Ці найсучасніші системи дозволяють 
заощаджувати та вдосконалювати роботу 
в полі, дозволяють контролювати та 
керувати процесами на кожному етапі 
обробітку ґрунту. Про самі найцікавіші з 
них – в нашому короткому огляді.

•	 Революційна система контролю 
розпилювачів Hawkeye від Raven 
Precision. Відтепер кожна форсунка 
контролюється окремим імпульсним 
клапаном, який забезпечує сталу схе-
му обприскування при зміні швидкості 
й умов роботи.

•	 Система автоматичного контролю ви-
соти штанги AutoBoom. Це унікальна 
конструкція з гідравлічним приводом, 
яка дозволяє працювати на високих 
швидкостях, забезпечує плавне й 
швидке регулювання висоти та має 
просте калібрування.

•	 Удосконалена система керування 
сівалкою точного висіву Raven 
OmniRow має повністю інтегровану 
конструкцію, забезпечує точність по 
RTK і використовує оригінальну техно-
логію керування сівалкою. Ця система 
дозволяє регулювати швидкість ви-
сівання для кожного ряду або секції, 
що забезпечує максимальну точність і 
надійність. 

•	 Система моніторингу врожайності 
SmartYield Pro точно реєструє й ві-
дображає дані щодо врожаю та рівня 
вологи. Безконтактні оптичні датчики з 

компенсуванням схилів забезпечують 
точніші дані про врожайність, більш 
просте калібрування та швидкий за-
пуск, створюючи карти врожайності в 
режимі реального часу.

•	 Система контролю внесення рідких 
продуктів ProductControl – технологія 
контролю потоку при різних швид-
костях з додатковою розподільчою 
коробкою для перемикання на ручний 
режим і керування окремими секці-
ями з реєстрацією даних та система 
AccuFlow для внесення безводного 
аміаку, в якій використовується техно-
логія суперохолодження для стабілі-
зації NH3 у формі рідини для високої 
точності й контролю. 

•	 Навігаційні системи (автопілоти) 
SmarTrax, SmarTrax MD комплекту-
ються на будь-яку сільгосптехніку та 
надають підвищену точність та кори-
гування у зв’язку зі змінами ґрунтових 
умов.

•	 Система управління причіпним/
навісним знаряддям SBG TWINDisc є 
лідером у галузі з керування робочим 
обладнанням, що довела свою ефек-
тивність на практиці. Надійні диски, 
коригування високої точності на схи-
лах і пагорбах, захист від перешкод 
та легкість використання дозволяють 
підтримувати високу точність повто-
рюваних операцій. Це дає нові мож-
ливості при вирощуванні овочів або 
органічного землеробства. 

•	 Програмне забезпечення Slingshot 
поєднує в собі бездротовий зв›язок з 
інноваційним набором інструментів 
онлайн-підтримки, який спрощує ке-
рування апаратним забезпеченням об-
ладнання для точного землеробства. 
Ви отримуєте дистанційну підтримку в 
полі в режимі реального часу від спе-
ціаліста, який може бачити ваш екран, 
діагностувати, виправляти або кон-
сультувати вас у вирішенні проблеми. 

Окрім представників заводу, дилерів 
та іноземних гостей, на заході виступали 
працівники господарства «Урожайна 

країна». Про нові можливості при засто-
суванні в своїй роботі новітніх  технологій 
від Raven, та ефективність  розповів на 
Дні поля  інженер господарства Сергій 
Ярошенко.   Це молодий, досвідчений 
фахівець, який в команді з іншими праців-
никами любить свою роботу та ділиться 
досвідом  роботи з високотехнологічними 
механізмами.  

Більше року господарство обслуговує  
компанія  «Агрі 2.0 Точне землероб-
ство», яка отримала звання платинового 
дилера заводу Raven, має великий досвід 
роботи по встановленню, налаштуванню 
та обслуговуванню обладнання. Саме ко-
манда фахівців  ТОВ «Агрі 2.0 Точне зем-
леробство» активно допомагає госпо-
дарствам у вивченні цього направлення, 
приймає участь у сільськогосподарських 
виставках, конференціях, працює на різ-
них господарствах в усіх областях Украї-
ни, забезпечуючи поставку обладнання з 
заводу, а головне – сервіс та підтримку в 
впровадженні новітніх технологій.  Більше 
150 одиниць сільгосптехніки вже облад-
нані  різними системами для точного 
землеробства, та працівники «Агрі 2.0» 
розуміють, що це велика відповідальність 
і дякують за довіру і співпрацю всім, хто 
задіяний у такому важливому процесі. 

Запрошуємо інші господарства до 
співпраці! Готові на довготривалу та 
ефективну роботу! 

Запрошуємо інші господарства 
до співпраці!

Готові на довготривалу та 
ефективну роботу!

моб. (067) 47-44-122
тел./факс (0472) 36-09-84

agri2.com.ua

НА ДНІ ПОЛЯ RAVEN X ВІДВІДУВАЧІВ 
ЗНАЙОМИЛИ З РЕВОЛЮЦІЙНИМИ НОВИНКАМИ 
В ГАЛУЗІ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
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Компанія «Мінетех», що є офіційним дилером в Україні всес-
вітньо відомих виробників сільськогосподарської техніки New 
Holland, Maschio Gaspardo та Kuhn, нещодавно взяла участь у 
Дні поля, що відбувся на базі ФГ «Євроінвест» у с. Міцівці Ду-
наєвецького району Хмельницької області. Учасникам заходу 
представники компанії продемонстрували останні новинки 
ґрунтообробної техніки.

ТОВ «Мінетех»  було засноване у 
2012 році. Має три напрямки діяль-
ності: продає сільськогосподарську 
техніку провідних виробників Європи 
та світу, проводить сервісне обслу-
говування та ремонт техніки, а також 
продає запасні частини.

Наразі в цієї молодої компанії є три 
дилерські представництва у Хмель-
ницькому, Вінниці та Одесі з головним 
офісом у м. Києві. Кожне з них має свій 
склад запасних частин, майстерні для 
сервісного обслуговування, демон-
страційні майданчики з технікою та 
адміністративні приміщення. У всіх 
представництвах працюють мобільні 
сервісні бригади, обладнані всім необ-

хідним інструментом, щоб в разі не-
обхідності терміново виїхати у госпо-
дарства. Найбільш вагомим здобутком 
ТОВ «Мінетех» є досвідчені менеджери 
та кваліфіковані сервісні інженери, які 
систематично беруть участь у тренін-
гах на заводах-виробниках у Європі, 
щоби відповідати рівню професійного 
дилера сільськогосподарської техніки.  

«У Хмельницькій області ми час від 
часу проводимо демо-покази нашої 
техніки, – розповів директор депар-
таменту продаж компанії «Мінетех» 
Юрій Мазяр. – Зокрема місяць тому 

ДЕМО-ПОКАЗ ТЕХНІКИ 
ВІД КОМПАНІЇ «МІНЕТЕХ»
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проводили День відкритих дверей, 
на який запросили фермерів і всіх 
постачальників нашої техніки – New 
Holland, Maschio Gaspardo та Kuhn. 
Сьогодні ми проводимо демо-показ 
техніки Maschio Gaspardo, продемон-
струємо ґрунтообробну техніку – плуг 
разом із трактором New Holland, 
передпосівний дисколаповий агрегат 
Dracula, обприскувач і прес-підбирач. 
Проводимо цей показ на базі «Євроін-
весту» – це наш постійний клієнт, який 
в нас купує техніку, запасні частини і 
обслуговується».

Директор ФГ «Євроінвест» В’я-
чеслав Боднар зазначив, що з ТОВ 
«Мінетех» почали співпрацювати з 
2012 року. У технічному парку фер-
мерського господарства є трактор і 
комбайн New Holland, які придбали в 
цього надійного партнера. 

«Останнім часом ми продали ба-
гато техніки, – ділиться результатами 
роботи керівник Хмельницького 
представництва компанії «Міне-
тех» Олександр Дорофеєв. – Ми 

тісно співпрацюємо з фермерами 
Хмельницької області. Зокрема 
комбайни New Holland придбали 
ФГ «Барда 2007», ФГ «Надія» та ФГ 
«Любисток». Техніку Kuhn купили ФГ 
«Чернишова», Maschio Gaspardo – ФГ 
«Барда 2007» та ПП «Леон-Агро». Ми 
надіємося результативно працювати 
і надалі, максимально задовольняю-
чи при цьому попит наших клієнтів». 

Задоволений співпрацею з 
компанією «Мінетех» менеджер 
по роботі з дилерськими мере-
жами Maschio Gaspardo Сергій 
Кисіль: «На сьогодні у нас багато 

нових пропозицій і нових машин, 
які ми намагаємося популяризу-
вати в Україні. Щороку проводимо 
зі своїми дилерами, в тому числі 

й компанією «Мінетех», Дні поля, 
на яких демонструємо цю техніку. 
З «Мінетех» досить тісно співп-
рацюємо з 2012 року. Вони дуже 
комунікабельні, тому з ними цікаво. 
Наразі ми розглядаємо їх як нашого 
стратегічного партнера у Західному 
регіоні.

Сьогодні ми показуємо чотири 
наші новинки. Це нова варіація плу-
га 7+1 із посиленими корпусами. 
Оскільки минулий рік був досить 
важкий, він показав, що над нашою 
технікою потрібно працювати, де-
які вузли посилити, деякі повністю 
переробити. Тому ми вдоскона-
люємося щороку і демонструємо 
свої покращені новинки. Буде нова 
чотириметрова машина Dracula. Ця 
дисколапова борона для суцільного 
обробітку ґрунту, що за один прохід 
повністю підготовляє його. Також 
покажемо в роботі обприскувач із 
новою штангою і новою системою 
стабілізації.  Крім того продемон-
струємо як працюють наші прес-під-
бирачі».

Примітно, що за досить короткий 
проміжок часу компанія «Мінетех» 
досягла значних результатів своєї 
роботи, що свідчить про високий 
професіоналізм її працівників, на який 
покладаються і партнери по бізнесу, і 
клієнти.

Леся Заморська
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4 липня на полях приватного підприємства «Галекс - Агро», що в Новоград-Волинсько-
му районі Житомирської області відбувся демонстраційний показ роботи оновленого 
зернозбирального комбайна компанії Massey Ferguson MF 7370 Beta. Офіційним диле-
ром з продажу техніки Challenger та Massey Ferguson є ПрАТ «Волинська фондова ком-
панія». Фахівці Житомирської філії «ВФК» демонстрували роботу комбайна на збиранні 
врожаю спельти або двозерної пшениці.

Розпочавши свою діяльність у 1993 році, «Волинська 
фондова компанія» стабільно розвивається, займаючи 
лідируючі позиції на ринку України у сфері продажу сіль-
ськогосподарської техніки. За 23 роки діяльності «ВФК» 
достойно зарекомендувала себе, ставши поряд з провід-
ними компаніями України. З часу свого заснування вона 
плідно працює із всесвітньовідомими компаніями-ви-
робниками сільськогосподарської техніки, успішно пе-
реймаючи їхній досвід.

Серед відомих світових брендів сільгосптехніки, з 
якими співпрацює «Волинська фондова компанія», є 
бренд Massey Ferguson. Більше 160 років інновацій-
ного досвіду роблять компанію Massey Ferguson од-
ним із лідерів у виробництві сільськогосподарської 
техніки.

З 1995 року вона входить до корпорації AGCO, яка 
працює тільки з найкращими виробниками техніки для 
аграріїв. Асортимент продукції, що випускається на за-
водах Massey Ferguson досить широкий, це і ґрунтоо-
бробна та посівна техніка, трактори, зернозбиральна та 
кормозаготівельна техніка, навантажувачі та інші сіль-
ськогосподарські машини, без яких неможливо уявити 
сучасний агропромисловий комплекс. Агрегати, виро-
блені цією компанією, відрізняються високим рівнем 

надійності, новітнім технологічним обладнанням і ви-
сокими технічними показниками. Лінійка сільгосптехні-
ки, що випускається цим брендом, дозволяє проводити 
повний цикл сільськогосподарських заходів, від підго-
товки ґрунту та посіву, до збору та зберігання врожаю. 
Новітні засоби контролю і управління, встановлені на 
комбайни, колісні трактори, навантажувачі та іншу сіль-
госптехніку Massey Ferguson створюють передумови 
для ефективного використання її в самих складних по-
льових умовах. При виробництві техніки цього бренду 
пріоритетом виступає її надійність, максимальна про-
дуктивність при мінімумі витрачених ресурсів і можли-
вість усунути поломку в найкоротші терміни, що значно 
скорочує час простою. 

Новий комбайн MF 7370 Beta, представлений на 
показі, став бездоганним поєднанням нових технологій 
передових конструктивних особливостей, які забезпе-
чують його лідерство по універсальності та експлуата-
ційній ефективності в своєму класі. Зручна та зрозуміла 
конструкція з сучасним функціоналом дозволяє заоща-
дити час при роботі в полі.

MF 7370 Beta оснащений двигуном AGCO POWER 
(360к.с.) з використанням технологій підвищеної еконо-
мічності, а також новітньою електронікою CANbus, вклю-

НОВИЙ КОМБАЙН MF 7370 BETA: ПОТУЖНИЙ 
В РОБОТІ, ЗРУЧНИЙ В ОБСЛУГОВУВАННІ, 
КОМФОРТНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
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чаючи новий термінал з сенсорним екраном TechTouch 
і багатофункціональним джойстиком PowerGrip, яка 
забезпечує автоматичне налаштування машини на 15 
видів культур та ефективне автоматичне регулювання 
крутного моменту. Централізована система 
радіаторів забезпечує водяне та повітряне 
охолодження двигуна. Обертовий захисний 
екран, забезпечує очистку системи, 
а вакуумний насос, зберігає чистоту 
екрана в будь-яких запилених умо-
вах. Трансмісія Beta представляє 
собою 4-х швидкісний гідрав-
лічний вузол, який підтримує 
необхідну швидкість, та за-
безпечує тягу, необхідну для 
гнучкого процесу збирання 
врожаю.

Спираючись на власний бага-
торічний досвід, компанія Massey 
Ferguson має лінійку унікальних висо-
копродуктивних жаток PowerFlow (до 
6,8 м), Free Flow (7,6 м) з різною шириною 
захвату для конкретних моделей комбайнів 
та вимог клієнтів. Жатки розроблені таким чи-
ном, щоб оптимізувати збирання широкого різноманіття 
зернових культур. Жатка, представляє собою зварну кон-

струкцію, на котрій, при допомозі болтів закріпляються 
додаткові секції. Таким чином, ці секції, наприклад, нижню 
панель, можна при необхідності легко замінити. Якісний  
зріз на високих швидкостях відбувається завдяки меха-
нізму привода коси Schumacher – до 1220 ріжучих рухів 
за хвилину. Принцип роботи жатки відбувається під дією 
подачі скошеної культури в повздовжній шнек більшого 
діаметру, який має витки по всій його довжині, гарантую-
чи ефективну подачу культури в головний транспортер. 
Регулювання мотовила відбувається за допомогою гідро-
системи, яка керується важелем з кабіни. Автоматичний 
контроль висоти зрізу є стандартною функцією на всіх 
машинах. Комбайн має можливість використовувати си-
стему автоматичного вирівнювання жатки Autolevel. Ця 
система буде відслідковувати контур поверхні ґрунту з 
точністю до 8 відсотків. 

Універсальна молотильно-сепараційна конструкція 
дозволяє легко обмолочувати будь-які культури завдяки 
надійному, високоенерційному барабану та посиленому 
підбарабанню. Для підвищення якості обмолоту перед-
бачене незалежне регулювання з кабіни оператора пе-
редньої і задньої частини (зазорів) підбарабання. Також 
є можливість використовувати додаткове підбарабання, 
якщо того вимагають умови збирання врожаю

Центробіжний сепаратор Multi Crop Separator забез-
печує велику додаткову площу сепарації зерна до того, 

як воно падатиме на клавіші соломотряса. Його швид-
кість можливо зменшувати, замінивши при цьому при-
відний пас та ролик. Даний роторний сепаратор має 
одну унікальну особливість, яка відрізняє його від ана-

логів, – здатність прокручувати підбарабання в 
позицію над роторним сепаратором, в мо-

мент коли воно не потрібне. В такому ви-
падку роторний сепаратор стає пасив-
ним заднім молотильним барабаном, 

надаючи оператору більшу гнуч-
кість, для того, щоб оптимізувати 
якість зерна та продуктивність 

комбайна в сухих умовах збирання 
врожаю. 

Соломотряс має чотири щаблі 
з «активними стінками». Верти-
кальні секції рівнів соломотрясу 

виготовлені у вигляді штампова-
них решіт, як і горизонтальні решета. 

Це надає додаткову відкриту поверхню, для 
більш ефективної сепарації зерна. Передні 

рівні, зроблені з більш товстого металу, враховую-
чи початкову вагу соломи, яка надходить на соломотряс. 

Всі клавіші соломотряса, виготовлені у вигляді закритої 
конструкції, з гарячеоцинкованого металу, для підвищення 
їх довговічності. Стрясна дошка, обладнана високими пе-
регородками, для того, щоб звести до мінімуму рух зерна 
в поперек зерновловлювача, на нерівностях. Вентилятор, 
який регулюється за допомогою електричного блоку по 
всій ширині вузла, забезпечує подачу очищуючого повітря 
на високопродуктивне решето, гарантуючи відмінну якість 
зерна в будь-яких умовах. Необроблений матеріал пода-
ється в головний молотильний циліндр для повторного 
обмолоту.

Зерновий бункер має місткість 9000 л., а висока швид-
кість вивантаження – 105 л/с., зменшує до мінімуму час 
збирання врожаю. Вивантажувальний шнек, має достат-
ню висоту та винос, для того щоб завантажити будь-який 
трейлер. В бункері встановлені два датчика рівня зерна, 
які запобігають його перевантаженню.

Простора і комфортна кабіна Skyline пропонує но-
вий рівень комфорту. З системою клімат – контролю 
сидіння з пневматичною підвіскою та регульованою 
рульовою рейкою, вмонтованим холодильником, зби-
рання врожаю буде проходить в комфортній обстанов-
ці. Повністю відкритий вигляд на жатку доповнює ерго-
номічно розміщений монітор, а камера заднього виду 
забезпечить легкість та безпечність маневрування.  До-
датково в комбайні передбачене оснащення датчиками 
вологості та врожайності. Отож, продумане та ергоно-
мічне розташування органів управління і контролю за-
безпечує максимальну продуктивність робочого часу 
оператора.
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Доки новий комбайн віддаляється золотистим полем 
спельти, спілкуюся з начальником відділу збуту та 
сервісного обслуговування ПрАТ «Волинської фон-
дової компанії» у Житомирській області Русланом 
Потапенком.

– Житомирська філія «ВФК» створена лише навес-
ні цього року і спеціалізується на продажу і сервіс-
ному обслуговуванні сільськогосподарської техніки 
корпорації AGCO, зокрема, таких її брендів як Massey 
Ferguson та Challenger. AGCO – це флагман світового 
ринку сільськогосподарської техніки завдяки велико-
му досвіду та найпрогресивнішим інженерним іннова-
ціям ця техніка поєднує в собі високу продуктивність 
та економічність. Ми не лише реалізуємо сільгосптех-
ніку, а й забезпечуємо післяпродажний супровід, що є 
дуже зручним для наших клієнтів. У нас працює май-
стерня з усім необхідним для ремонту даної сільгосп-
техніки і ми готові виконувати роботи будь-якої склад-
ності. Також маємо склад запчастин. Приємно, що нам 
сьогодні довіряють здійснювати продаж світові лідери 
сільськогосподарського машинобудування. Компанія 
Massey Ferguson перша у світі зробила самохідний 
зернозбиральний комбайн. А сьогодні має широку лі-
нійку цих агрегатів, серед яких клавішні, роторні та гі-
бриди. Техніка Massey Ferguson – це першокласне ви-
конання, надійність, комфорт та беззаперечна якість. 

– Які переваги моделі комбайна MF 7370 Beta Ви б ви-
ділили?

– Цей комбайн гнучкий в налаштуванні, легко адапту-
ється як до збирання різних культур, так і до умов поля: 
забур’яненості, вологості, тощо. Головне: технічно грамот-
но, досконало сконструйований, детально продуманий від 
жатки до подрібнення соломи. Серед основних технічних 
переваг я б виділив наявність прийомного бітера у похилій 
камері, унікальну універсальність конструкції молотиль-

но-сепараційного пристрою та центробіжного сепаратора, 
потужний і надзвичайно продуктивний соломотряс, дуже 
потужний і в той же час економічний двигун з подвійним 
турбонадувом та з проміжним охолодженням. Машина 
дбайливо ставиться як до насіння культур, так і до пож-
нивних решток. А друга група переваг – це зручність у ро-
боті та обслуговуванні для оператора, яка забезпечується 
зручною системою управління та налаштування з кабіни. 
До того ж, для оператора зменшена система вузлів, які по-
требують періодичного обслуговування. Точки змащення 
винесені на централізовані панелі, що економить час та 
полегшує роботу. До слова, при продажу комбайна клієнту 
надається безкоштовно на рік система телеметрії.

– Руслане Валентиновичу, чому обрали для демон-
страційного показу нового комбайна жнивування на зем-
лях приватного підприємства «Галекс - Агро»?

– Це без сумніву одне із найпотужніших сільгосппід-
приємств в Україні. Цікаве тим, що спеціалізується на 
вирощуванні екологічно чистої продукції, має гарно 
розвинене тваринництво та впроваджує нову техніку та 
технології. Навіть культура, врожай якої збирав сьогод-
ні комбайн MF 7370 Beta, досить рідко зустрічається в 
Україні і має свою глибоку історію. Спельта або двозерна 
пшениця була широко поширена на світанку людської 
цивілізації. Вона відрізняється зерном з невимолочува-
ними плівками, ламкістю колоса, невибагливістю. Виро-
щувалася у Давньому Єгипті, Стародавньому Ізраїлі, Ва-
вилоні та інших місцях. Пізніше була витіснена набагато 
більш вимогливою до клімату та менш стійкою до хвороб 
звичною для нас пшеницею.

Сподіваємося, новий комбайн MF 7370 Beta в неда-
лекому майбутньому стане звичним ефективним інстру-
ментом на українських ланах.

Лариса Філоненко

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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МУДРИЙ КЕРІВНИК І НАУКОВЕЦЬ-РОМАНТИК
Сьогодні у рубриці «Агроісторик» ми знайомимо наших 

читачів із відомим господарським, державним і науковим 
діячем України, який все життя віддав аграрній сфері, 
Ситником Віктором Петровичем. Та основними чеснота-
ми його були: працелюбність, порядність, справедливість, 
щирість і доброта. Таким його запам’ятали тисячі колег, 
представників аграрного бізнесу і наукової спільноти – лю-
диною-романтиком з мудрим ставленням до справ держав-
них…

Майбутній аграрій, державний 
чиновник та вчений народився 01 
червня 1939 року у радгоспі імені 
Паризької Комуни, що в Кегічев-
ському районі на Харківщині, у сім’ї 
селян. Після закінчення школи у 
рідному селищі молодий хлопчина 
1958-го року вступив до Дніпропе-
тровського сільськогосподарського 
інституту і у 1963 році здобув фах 
вченого-агронома.

Надалі все життя наполегливо 
працював у сільському господар-
стві. Спочатку старшим агрономом 
(1962-1963) учбово-дослідного 
господарства «Сухачівка» Дніпро-
петровського сільськогосподарсько-
го інституту. Наступних два роки 
працював у галузі кормовиробнцтва 
кормів, а протягом 1964 - 1966 ро-
ків очолював планово-економічний 
відділ.

З середини 60-х років юного агра-
рія запросили на роботу в державні 
структури, віддавши належне його 
організаційним здібностям. Так, 
Віктор Петрович пройшов шлях 
від начальника відділу до міністра 
УРСР: 

1) 1966 - 1976 - начальник відділу 
виробництва продуктів рослинни-
цтва, заступник і перший заступник 
начальника Дніпропетровського 
обласного управління сільського 
господарства;

2) 1976 - заступник та завідувач 
відділу Управління справами Ради 
Міністрів УРСР;

3) 1985 - 1991 - перший заступник 
голови Держагропрому УРСР, мі-
ністр УРСР.

Із здобуттям незалежності Украї-
ни у житті Ситника В.П. розпочався 
новий творчий етап становлення і 
особистого розвитку. І розпочалося 
все з утворення самостійної та са-
моврядної організації – Української 
академії аграрних наук, де він посів 
визначальне місце у її утвердженні 
як центру формування інновацій в 
аграрній сфері та розвитку аграрної 
науки загалом. Працював Віктор 
Петрович на посадах заступника 
президента, віце-президента, першо-
го віце-президента (1992-2010 рр.). 
В останні роки діяльності практич-
но одноосібно вирішував питання 
поточного функціонування УААН 
та всієї величезної мережі установ 

і підприємств, виконував функції 
в.о. Президента під час перебування 
Зубця М.В. у депутатському корпусі 
Верховної Ради України.

У цей період він ще раз засвідчив 
своєю працею, ставленням до долі 
кожного науковця – від молодшого 
наукового співробітника до акаде-
міка, твердою «рукою» керівника 
і сучасного менеджера, що на пер-
шому місці у відносинах має бути 
людяність. За це його надзвичайно 
поважали.

Наступного року після приходу в 
УААН (1993 р.) в Інституті аграрної 
економіки захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Розвиток госпо-
дарського розрахунку у агропромис-
ловому комплексі в умовах станов-
лення ринкової економіки».

Нажаль, 14 лютого 2016 року 
серце Ситника Віктора Петровича 
перестало битися.

Як науковець працює над питан-
нями формування та функціонування 
ефективних високотоварних госпо-
дарських систем агропромислового 
комплексу в умовах переходу до 
ринкових відносин, паритетного 
обміну між сільським господарством 
і промисловими галузями, цін та 
ціноутворення, бере безпосередню 
участь в удосконаленні економіч-
ного механізму господарювання, 
запровадженні орендних відносин у 
сільському господарстві, структурній 
перебудові АПК.

Результатом плідної наукової 
діяльності став у 2002 році захист 
докторської дисертації на тему: 
«Трансформація агропромислового 
комплексу України в ринкові умови» 
(Інститут економіки НАН України). 
Того ж року в грудні Ситника В.П. 
обрали академіком Української ака-
демії аграрних наук (Відділ аграрної 
економіки та земельних відносин, 
економіка сільськогосподарського 
виробництва і АПК).

Віктор Петрович активно брав 
участь у розробці законодавчих і 
нормативних документах з питань 
розвитку сільського господарства, 
сільських територій та аграрної 
науки. Найбільш вагомими серед 
є наступні: проекти Законів Укра-
їни «Про зерно та ринок зерна в 
Україні» (2002), «Про особисте 
селянське господарство» (2001), 

«Про сільськогосподарську дорад-
чу діяльність» (2001), Національна 
програма розвитку сільськогоспо-
дарського виробни цтва (1996), 
Концептуальні основи аграрної 
політики (1997), проекти положень, 
затверджених постановами Кабіне-
ту Міністрів України щодо впрова-
дження заставних закупівель зерна 
та порядок визначення заставних 
цін, щодо визначення нормативних 
витрат на виробни цтво сільсько-
господарської продукції (2001), про 
ринок земель (2010) та низка інших 
документів.

До найбільших результатів ро-
боти діяча можна віднести те, що 
він обґрунтував і практично реалі-
зував цілий ряд нових підходів до 
форм інтеграції сільськогосподар-
ської науки з виробництвом; сфор-
мував концептуальні засади забез-
печення функціонування аграрної 
науки, наукового супроводження 
розвитку агропромислового вироб-
ництва.

Визнанням його роботи були по-
чесні звання та отримані нагороди: 

1) 1995 – член-кореспондент 
УААН;

2) 2002 - академік УААН;
3) обирався депутатом Верховної 

Ради України, очолював Всеукра-
їнську спілку інформаційних фа-
хівців АПК, визнану відповідними 
світовими структурами при ООН та 
ЮНЕСКО;

4) удостоївся двох орденів Тру-
дового Червоного Прапора (1973, 
1976), ордену «Знак Пошани» (1971) 
та чотирьох медалей;

5) 1999 – заслужений працівник 
сільського господарства України.

Загалом можна стверджувати, що 
Ситник Віктор Петрович залишив 
вагомий слід у розвитку сільського 
господарства, АПК загалом, держав-
ному управлінню в сільськогоспо-
дарській сфері та аграрній науці, 
головний серед яких є утвердження 
основних людських цінностей.

Підготував Андрій Сава
Використані джерела:

http://naas.gov.ua
http://www.nbuv.gov.ua
https://uk.wikipedia.org
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Ефективність. Універсальність. 
Продуктивність

Три якості на одному полі продемонструвала компанія 
«ЦеппелІн Україна» під час демо-показу техніки при посіві 
ріпака на Одещині. Своєрідним екзаменом для техніки 
яку демонстровала компанія стало поле CФГ «Колос» 
(Одеська область, Білгорд-Дністровський р-н, с. Мараз-
ліївка). Завдання було складним – необроблене поле з 
пожнивними рештками від попередника – озимої пшени-
ці. Складні посушливі умови Одещини доповнили тестом 
для техніки в умовах підвищеної вологості ґрунту – части-
на поля була спеціально зволожена. Трактор з агрегатом 
працював по ущільненому, сухому і в деяких місцях не  
зволоженому ґрунті. Робота трактора та посівного комп-
лексу в умовах підвищенної вологості грунту була одним 
із ключових завдань яке поставило господарство СФГ 
«Колос» перед компанією «Цеппелін Україна». В пер-
шу чергу це була перевірка можливості якісного посіву 
матеріалу в різних складних погодних умовах. З даним 
завданням колісний трактор Fendt 936 Vario з посівним 
комплексом Bourgault 3720 та бункером 6350 об’ємом 
12000 л впорався відмінно.

Враховуючи складність завдання, компанія «Цеппелін 
Україна» представила на демо-показ трактор Fendt 936 Vario 
в ексклюзивній комплектації Profi+ та широкозахватну диско-
ву сівалку Bourgault 3720 з причіпним бункером Bourgault.

Дана комбінація була покликана забезпечити макси-
мально точний та рівномірний посів незалежно від умов, 
зберегти запаси вологи в ґрунті та забезпечити макси-
мальну економію витрати палива. Незалежними оцінюва-
чами виступи аграрії які відвідали демонстрацію.

На полі з нульовою обробкою ґрунту працювала техніка 
відомого канадського виробника. Ключовими аспектами 
випробувань стали швидкість роботи, рівномірність і гли-
бина закладання насіння, а також ступінь його травмова-
ності в процесі висівання.

Посівні комплекси Bourgault («Бурго») відомі серед 
українських аграріїв, яким потрібна високопродуктивна 
техніка, адаптована до різних технологій та до найваж-
чих польових умов. Міцна рама, велика ширина захвату, 
унікальна конструкція сошників в поєднанні з великими 
колесами дають змогу безперебійно працювати у вологих 
та сухих умовах, скорочуючи термін посівних робіт. 

Модель 3720 – представник нового покоління посівної 
техніки компанії. Агрегат отримав низку технічних рішень 
для стабільності глибини закладання насіння та копіюван-
ня рельєфу, незважаючи на вражаючу ширину захвату 
– до 21,3 м.

Бут Віталій менеджер з продажу с\х техніки:
«Особливістю сівалки є те, що розроблялася вона для 

роботи по нульовій технології, а також те, що технологія 
подачі посівного матеріалу з бункера до сошника спроек-
тована так, щоб не пошкоджувати насінини».

Дмитро БАРАНОВ, менеджер з розвитку нових на-
прямків бізнесу

«На даній демонстрації компанія «Цепелін Україна» 
презентує колісний трактор Fendt 936 Vario в індивіду-
альному кольорі блекбьюті та ексклюзивній комплектації 
Profi+. Перший трактор в чорному кольору завезений офі-
ційним дилером в Україну.

Крім стандартної комплектації до якої входить ексклю-
зивна розробка завода Fendt – безступінчаста коробка 
передач Vario,  що забезпечує найкращий коефіцієнт 
робочої швидкості від 8 до 16 кілометрів на годину в полі, 
високопродуктивний насос гідравліки  потужністю в 205 
л/хв., незалежний амортизований міст з амплітудою ходу 
підвіски до тридцяти сантиметрів з кабіною на 3-х пневмо-
амортизаторах. пневматичною гальмівною системою з 

КОМПАНІЯ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» 
ПРОВЕЛА ДЕМОНСТРАЦІЮ ТЕХНІКИ 
НА ПОЛЯХ ОДЕЩИНИ



компресором, а також найкраще баластування в своєму 
класі потужності, попереду противага – 2500 кг та позаду 
в кожному колесі по 1000 кг. 

Трактор укомплектовано такими ексклюзивними 
речами як реверсивний вентилятор, який забезпечую 
ефективну очистку радіатора в найскладніших умовах 
праці на полі, програмованою автоматичною розворотною 
полосою Variotronic TI, яка суттєво полегшує та оптимізує 
роботу механізатора за рахунок автоматичного програ-
мування причіпних та навісних агрегатів,  автопілотом 
VarioGuide Trimble RTK з можливістю точності роботи 
до ± 2 см, а також он-лайн безпровідниковою системою 
передачі данних через мобільний зв'язок VarioDocPro. 
Дана система дозволяє власнику бізнесу чи головному 
інженеру, відслідковувати та знімати дані в онлайн режимі 
з мобільного телефону чи комп’ютера.

З приємних зручностей: встановлено холодильнк для 
охолодження напоїв, фірмовий килим, м’яке сидіння по-
мічника оператора, підставка під телефон та магнітола. 

Для реалізації потенціалу трактора недарма було обрано по-
сівний комплекс Bourgault 3720. Маючи унікальний однодиско-
вий сошник та незалежну паралелограмну підвіску з системою 
гідравлічного контролю на ходу, дана система адаптується до 

будь-яких умов роботи та дозволяє легко проходити надмірно 
зволожені ділянки поля, зменшуючи тиск прикатування без 
зменшення продуктивності та надмірної витрати палива».

Кілька годин роботи техніки в полі підтвердили реко-
мендації експертів компанії «Цеппелін Україна» та наочно 
продемонстрували високу ефективність даної комплекта-
ції трактора і переваги канадського посівного комплексу 
Bourgault 3720 разом з причіпним бункером 6350, об’ємом 
12000 л. Аграрії регіону, які були присутні на демо-показі, 
були задоволені результатами роботи. 

Борис Петрович Юрескул, голова СФГ «Колос»:
«Демонстрація сівалки Bourgault і трактора Fendt про-

водиться на нашому полі. Той результат який ми хотіли 
бачити, ми бачимо і задоволені. Це та технологія,  яка  
для нашої зони є перспективна і ефективна, технологія з 
мінімальним обробітком ґрунту. На показі була зроблена 
мінімалка турбомаксом. I ми плануємо на такому обробіт-
ку 30-40% площі засіяти ріпаком. З компанією «Цеппелін 
Україна» ми працюємо вже три роки, раніше ми купували 
у них трактор Challenger MT865C і дуже задоволені його 
роботою в полі. Компанія доволі лояльна, та має свій сер-
віс, який функціонує належним чином».



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!

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

НОВИНКА 
В АСОРТИМЕНТІ 

КОМПАНІЇ
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CLAAS ПРЕДСТАВИЛА 
НОВУ СИСТЕМУ 
КОРЕКЦІЇ СИГНАЛУ RTK

Компанія Claas представила нову систему корекції 
сигналу RTK, повідомляє офіційний сайт компанії.

При здійсненні операцій на полі з великою шири-
ною захвату автоматичні системи дозволяють уникати 
прогалин та дублювання. Проте, для використання 
автоматичних систем з найвищим рівнем точності не-
обхідний сигнал корекції RTK, який в певних регіонах 
буває обмежений, а в деяких взагалі відсутній. Випуск 
нової системи RTK FIELD BASE означає, що тепер фер-
мери не будуть залежати від стаціонарних передавачів 
чи мобільних комунікацій. Це дозволить використо-
вувати сигнал корекції у будь-якому місці та без будь-
яких обмежень.

Система RTK FIELD BASE має двочастотний приймач 
GPS та GLONASS, який забезпечує найвищий рівень точ-
ності та надійності. Максимальне відхилення становить 
від 2 до 3 см, а якість сигналу корекції майже така ж, як 
і від стаціонарних передавачів. Залежно від рельєфу і 
нормативно-правової бази, пов’язаної з використанням 
радіосигналів, система може забезпечити надійний 
діапазон сигналу від 3 до 5 кілометрів. Якщо це допуска-
ється нормативними актами, ще більший діапазон може 
бути досягнуто за рахунок використання зовнішньої 
технології радіозвязку.

Система RTK FIELD BASE може використовуватися в 
будь-якому місці і в будь-який час, скрізь, де прийом 
сигналу корекції слабкий або взагалі відсутній. Завдяки 
компактним розмірам пристрою та практичному штати-
ву його дуже легко перевозити і встановлювати.

Нова система також сумісна з різною сільськогоспо-
дарською технікою, наприклад, із зернозбиральними 
комбайнами. Система підтримує міжнародні стандар-
ти, такі як формат сигналу корекції RTCM 3.x, тому як 
техніка СLAAS, так і техніка інших виробників, яка має 
системи рульового керування, може легко керуватися 
за допомогою RTK FIELD BASE. Крім того, сигнал може 
використовувати необмежена кількість машин в межах 
свого діапазону без будь-яких ліцензійних зборів за пе-
редачу сигналу.

Нова мобільна опорна станція Claas RTK FIELD BASE 
буде доступна на ринку з 1 жовтня 2016 року.

Джерело: http://traktorist.kiev.ua/news/claas-predstavila-novu-sistemu-korektsiyi-signalu-rtk
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КОРПУСИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
НА ПЛУГАХ LEMKEN

Незважаючи на популярність мінімального і нульового основного обробітку ґрунту, 
оранка є і ще тривалий час залишатиметься в Європі найбільш розповсюдженим прийо-
мом основного обробітку ґрунту. Найбільш поширеним способом обробітку є полицева 
оранка з оборотом скиби, при якій оброблюваний шар перевертається не менше ніж на 
1350, а також кришиться, розпушується та частково переміщується. При оранці майже 
повністю заробляються у ґрунт рослинні рештки та добрива, а також підрізаються і зни-
щуються бур’яни. Через це надзвичайно важливим для аграріїв було і є таке знаряддя, 
як плуг.

Показники якості оранки залежать від великої кількості 
факторів, і одними з найважливіших серед них є конструк-
ція, форма, розміри та положення корпусу плуга, геоме-
трична форма полиць, а також від розташування робочої 
поверхні корпуса щодо дна і стінки борозни.

Основним вузлом плуга є плужний корпус. По суті, кор-
пус плуга являє собою модернізований тригранний клин, 
плоскі (бічна і нижня) сторони якого утворюють ріжучі грані 
лемеша, а увігнута поверхня є відвалом. Основні функції 
плужного корпуса полягають у підрізанні пласта ґрунту, роз-
пушування або кришінння ґрунту і перевертання пласта для 
заробки у грунт рослинних решток або органічних добрив.

Вся програма виготовлення плугів Lemken являє собою 
широкий асортимент комплектуючих для всіх плугів, 
завдяки чому, в залежності від різноманітних грунтово-клі-
матичних та організаційних умов будь-яке господарство 
змогло підібрати такий плуг, який якнайкраще їм підходить. 
До пропонованих опцій відноситься оснащення механіч-
ним або гідравлічним захистом від можливих перешкод, 
можливість регулювання відстані між корпусами, варіанти 
регулювання глибини оранки, а також комплектування 
плугів тим чи іншим корпусом.

Враховуючи те, що всі плуги Lemken можуть комплекту-
ватися корпусами різної форми, є можливість пропонувати 
користувачам найкращий плуг для будь-яких умов роботи. 
Форма корпусів плугів Lemken дозволяє орати так мілко, як 
тільки можна, а також так глибоко, як потрібно.

КОРПУСИ ДЮРАМАКС

Навісні плуги Ювель та напівнавісні Діамант 11 вироб-
ництва компанії Lemken серійно оснащаються корпуса-
ми нового покоління ДюраМакс, які виготовляються з 
особливо міцної сталі, що не менш ніж на 150 % забезпечує 
підвищення строку їх служби порівняно зі звичайними кор-
пусами плугів. Також у системі кріплення робочих органів 
застосована принципово інша технологія, що забезпечує 
скорочення часу на їх обслуговування до 80 %.

Робочі органи корпусу ДюраМакс виготовляються з 
суттєво загартованіших сталей, на відміну від тих, які засто-
совувалися раніше. Це стало можливим завдяки відмові від 
традиційних отворів та перфорацій матеріалу, що значно 
послабляли міцність корпуса.

Відвали та смуги відвалів плуга повністю закріплюються на 
башмаку і більше не є частиною несучої конструкції корпуса 
плуга. Зараз вони мають функцію виключно рихлення ґрунту. 
Завдяки цьому відвали та полоси відвалів можуть використо-
вуватись майже до повного їхнього зношення, при цьому не 
погіршуючи міцність корпусу плуга. Так звана «грудь» та смуги 
відвалу фіксуються шляхом звичайного навішування.

Під час заміни традиційного смугового відвалу необхід-
но скрутити біля 10 різьбових з’єднань, а на корпусі Дюра-
Макс достатньо вийняти запірний штифт та демонтувати 
«грудь» відвалу, котра є фіксуючим елементом смуг відвалу. 
Після цього легко знімаються смуги відвалу.

На новітніх плугах відвали корпусів ДюраМакс кріплять-
ся без болтів — на клеї. Просто у полі, замінюючи робочі 
органи, механізатор не крутить болти за допомогою інстру-
ментів, а закріплює їх на замки типу защіпка, яка приклеєна 
до смуги за допомогою клею, що використовується у літа-
кобудуванні, а не приварена, що у свою чергу, послабляло 
б міцність металу. До того ж, окрім сталевих смуг, Lemken 
також пропонує не менш міцні пластикові — це показали 
розрахунки, і засвідчили  польові дослідження. 

КОРПУСИ ДЮРАЛ
Корпуси Дюрал, також і як корпуси ДюраМакс, мають 

свої особливості. Зокрема, відвал розділений на «грудь» 
відвала і крило відвала, завдяки чому така форма менше 
зношується, а «грудь» та крило можна замінювати окремо. 
Смуги відвала мають підвищену стійкість до зношування, 
тому що вони виготовлені з міцної, спеціально загартованої 
сталі. Смуги відвала замінюються окремо, а фіксуючі болти 
мають глибоку посадку. Це забезпечує надійне положення 
смуг навіть при тривалому періоді експлуатації.



При виготовленні башмак корпуса піддається гартуван-
ню. Завдяки цьому він має підвищену міцність, і як наслі-
док, подовжений термін роботи. Кут атаки корпуса плуга 
регулюється, а тривале входження плуга у ґрунт дозволяє 
зменшити витрату палива та підвищує якість оранки. Плав-
ний перехід форми від лемеша до відвала корпусів Дюрал 
і гармонійна форма корпуса дає змогу легко вести плуг у 
ґрунті на встановленій глибині. Можливість наплавляти 
гостру кромку лемеша зносостійкими металами дає змогу у 
три рази подовжити термін його роботи.

ФОРМИ КОРПУСІВ
Універсальні корпуси B35/B25H (Dural) та B40/B30 (Dural) 

з суцільними відвалами добре працюють на легких та 
важких ґрунтах. У процесі оранки вони утворюють широкі 
борозни, забезпечують відмінне кришіння ґрунту. Їх реко-
мендують використовувати при обробітку схилів. 

Універсальні смугові корпуси US 40 (Dural) можна ефек-
тивно застосовувати на грунтах різних типів. Вони утворюють 
особливо широкі борозни і відмінно розкришують ґрунт. Такі 
корпуси забезпечують якісну оранку на глибину до 40 см.

Смугові корпуси BS 42/BS 20/BS 40 (Dural) із змінними 
смугами застосовуються на середніх та важких за грану-
лометричним складом ґрунтах, особливо на тих, які здатні 
до налипання. Вони також утворюють широкі борозни та 
забезпечують відмінне кришіння ґрунту. Глибина обробітку 
плугів з такими корпусами становить 35–40 см.

Смугові корпуси CS40(Dural+DuraMaxx)/CS40Hybrid/CS 
50 (DuraMaxx) із змінними смугами ефективно себе заре-
комендували на середніх та важких ґрунтах, а також на тих 
грунтах, які здатні до налипання та рокришування. Вони 
забезпечують легкий хід плуга, завдяки чому є можливість 
економити паливо. Такі корпуси забезпечують якісну оран-
ку на глибину 30 – 35 см.

Гвинтова форма суцільних корпусів C 40/C 40 KUB 
(Dural) підходить для роботи на середніх та важких грунтах. 
Причому для грунтів, які особливо схильні до налипання, 
корпуси C 40 виготовляються у пластиковому виконанні.

Суцільні відвали циліндричної форми P 50/P 55 (Dural) 
добре підходять як для легких, так і для важких ґрунтів. 
Ці корпуси забезпечують відмінне перевертання пласта, 
володіють відносно невеликим тяговим опором, та 
утворюють широкі борозни. Максимальна ширина 
захвату такого корпуса становить 57 см. 

Суцільні гвинтові відвали корпусів W 52 (Dural/
DuraMaxx) та W 40 (DuraMaxx) добре підходять 
для практично всіх 
типів грунтів. 
Особливо 
ефективно 
проявили 
себе на важ-
ких ґрунтах. Вони 
відмінно перевертають 
та кришать пласт ґрунту, а 
також створюють невеликий тяговий 
опір та утворюють широкі борозни.





НА ЛЬВОВЩИНЕ ЗАПУСКАЮТ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

На Львовщине турецкая компания «Симугер» закупила оборудова-
ние для завода по изготовлению топливных гранул (пеллетов) в городе 
Турка почти на 2 млн грн, — сообщила пресс-служба Львовской об-
ластной государственной администрации (ЛОГА).

По словам начальника управления инвестиционной политики ЛОГА 
Романа Матиса, производственная линия торговой марки «Флора 
Запад» позволит перерабатывать на топливо отходы деревообра-
батывающего производства, которые до сих пор просто выбрасыва-
лись — опилки, щепу, кору и тд. «На данном этапе ООО «Симугер» 
дополнительно создаст около 40 новых рабочих мест, а  в перспективе 
планирует обеспечить около 1000 рабочих мест, обучать молодых 
специалистов и проводить профессиональную переподготовку демо-
билизованных участников АТО», — сообщил чиновник.

ООО «Симугер», которое состоит из 100% инвестиционного ино-
странного капитала, нацелено на создание еще одного лесоперераба-
тывающего предприятия на территории Николаевского района Львов-
щины, которое будет специализироваться на изготовлении топливных 
брикетов, европеллетов и прессованной плиты из отходов производ-
ства. Также в планах — проведение утилизации отходов древесного 
производства и металлолома.

Джерело: http://hubs.ua
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18 серпня 2016 року в с. Дзвиняч, Заліщицького р-ну, Тер-
нопільскої області відбувся День Поля «Світові інновації в 
сьогоденному агровиробництві» на базі науково-виробничого 
агропромислового підприємства «Ель Гаучо». Гості та партнери 
Товариства «Агросем» отримали можливість оглянути демон-
страційні поля з посівами високоврожайних та високопротеї-
нових сортів сої, інтенсивних гібридів кукурудзи та соняшнику 
від відомих виробників - Prograin, Dow Seeds, Maїsadour, Saaten-
Union, KWS, Strube. Ознайомитися з технологіями використання 
добрив YARA (Яра). Гостей святкового заходу зустріли захоплю-
ючим шоу, позитивними емоціями та смачними стравами.

На святі від ТОВ «Агросем» 
зібрались аграрії з різних областей: 
День поля відвідали представники  
багатьох  українських господарств. 
Спочатку гостей заходу запросили 
трохи перекусити та випити кави, а 
потім вже повністю зосередитись на 
дійстві. Відкриття заходу почалось із 
промови заступника  голови райдер-
жадміністрації Красюка Романа та 
директора АПК Тернопільської обл. 
Луя Віталія Юрійовича. На урочисто-
му відкритті виступив  директор ТОВ 
«Агросем» Кулик Олексій  Юрійович, 
який зазначив, що на сьогодні іннова-
ції стосуються не лише продуктів, які 
виводить на ринок компанія «Агро-

сем», а й, власне, самої концепції 
проведення Дня Поля. Цього року 
прийнято рішення дещо змінити 
концепцію, зробивши захід більш 
компактним, а також на фоні чудових 
демо-ділянок з кукурудзою, соняшни-
ком та соєю знайомити наших гостей 
з технічними інноваційними розроб-
ками,  системами точного земле-
робства, технологією раціонального 
внесення азотних добрив від компанії 
YARA, технологією FarmSight від 
компанії John Deere тощо.

На відкритті Дні Поля «Агросем» 
всіх присутніх привітав Тапіо Лахті 
(Фінляндія) – головний агроном 
компанії «ЯРА» в країнах Балтики та 

східної Європи, побажавши, переду-
сім, ефективного застосування отри-
маних у цей день знань на практиці.

Після вступної частини гостей 
запросили на демонстрацію останніх 
новинок сільськогосподарської техні-
ки John Deere та на огляд найсучас-
ніших досягнень в селекції сільсько-
господарських культур і технологій  їх 
вирощування.

Особливу увагу присутніх привер-
нула новинка – YARA N-Sensor (су-
часна технологія для раціонального 
внесення азотних добрив на всьому 
полі), так як точне землеробство є 
одним із напрямків інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва 
України. У квітні 2016 року було 
зроблено ще один великий крок 
на цьому шляху. Компанія Yara у 
співпраці із ТОВ «Агросем» завезла 
в Україну перший N-Sensor. Дане 
обладнання встановили на одному із 
тракторів підприємства «Ель Гаучо». 
І протягом цього часу проводилися 
його випробування на посівах озимих 
зернових. Роботу N-sensora і резуль-
тати дослідів було продемонстровано 
на саме 18 серпня на Дні поля ТОВ 
«Агросем».
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Варто додати, що Yara N-Sensor 
– обладнання, що встановлюється 
на трактор та дозволяє фермерам 
вимірювати вимоги культури до азоту 
при русі трактора по полю, а також 
варіювати дозу внесення добрива. 
N-Sensor гарантує внесення правиль-
ної та оптимальної дози добрив на 
кожній окремій частині поля. Пристрій 
став стандартом технології точного 
землеробства. У всьому світі успішно 
використовуються тисячі таких прила-
дів. Внесення добрив для специфіч-
ного місця розташування є однією з 
головних цілей у точному землероб-
стві. Мінлива норма внесення вимагає 
точного й ефективного інструменту 
для визначення фактичної потреби 
в елементах живлення. Переваги 
використання N-Sensor: внесення 
оптимальної дози добрив на кожній ді-
лянці поля; збільшення ефективності 
внесення добрив; збільшення врожай-
ності; більш однорідна якість врожаю; 
скорочення термінів і вартості зби-
рання; зниження ризиків втрати азоту 
в навколишнє середовище. Також 
N-Sensors™ ALS має вбудоване дже-
рело світла: замість використання для 
вимірювань денного світла, пристрій 
висвітлює рослини своїм світлом, 
використовуючи ксенонові лампи-спа-
лахи, і записує дані відображення. Це 
дозволяє N-Sensor™ ALS працювати 
не залежно від умов освітлення, і 
навіть у нічний час.

Також глядачі отримали масу емо-
цій від огляду неймовірно потужної 
і універсальної техніки John Deere 
та систем точного землеробства 
FarmSight та стали учасниками 
інноваційного показу приголомшли-
вої системи безперервного збирання 
врожаю від John Deere – синхронної 
роботи техніки у полі.

Коментує цьогорічний день поля 
Сергій Нашкольний, директор ПП 
«НВАП «Ель Гаучо» (смт. Товсте 
Заліщицького району Тернопіль-
ської області): «Ми є партнерами 
з «Агросем» і щорічно проводимо 

такий захід як День Поля. Щоразу 
приїжджають клієнти «Агросем», а так 
як ми є насіннєвим господарством, то 

вони є паралельно і наші клієнти.
Зараз господарство «Ель Гаучо» 

вирощує насіння озимої пшениці та 
сої, також кукурудзу, озимий та ярий 
ріпак, соняшник. На таких заходах ми 
завжди ділимося досвідом: що знає-
мо, показуємо на полях, а приїжджа-
ють люди з інших регіонів – діляться 
досвідом з нами. I так беремо щось 
краще в них, а вони в нас. Так спільно 
і працюємо. Також, у нашого госпо-
дарства щорічно збільшується об’єм 
землі, нарощуються потужності в 
техніці та людях. Плани по розвитку: 
постійно розвиватися і йти тільки 
вперед! У часи економічних криз не 
потрібно опускати руки, а ще інтен-
сивніше працювати», - додав п.Сергій. 

Богдан Зеленський, 
керівник відділу 
продажу с/г техніки 
«Агросем»: «Сьо-
годні ми проводимо 
день поля на базі 
господарства «Ель 
Гаучо», де ми пред-
ставляємо майже всю 
лінійку техніки John Deere, починаю-
чи із самохідної техніки, закінчуючи 
посівною, ґрунтообробною. В цьому 
році ми вперше демонструємо новий 
клавішний комбайн Т660: на сьо-
годнішній день їх всього 2 в Україні, 
але наступного року буде оновлення 
цієї моделі і вони вже будуть масово 

завозитися. Також представлений 
роторний комбайн із серії S; нові 
трактори 100 кінських сил і новий 8-ми 
корпусний плуг John Deere. Окрім 
цього, ми зробили акцент у цьому році 
на демонстрації систем точного земле-
робства. Будемо сьогодні показувати 
синхронний рух комбайна і трактора з 
причепом. Також ми представили б/у 
техніку: самохідний оприскувач 4830, 
яку завозимо цю зі США. Взагалі, у нас 
є така традиція: завозити від 4 од такої 
техніки, вона є досить популярною в 
нашому регіоні. Намагаємося завозити 
з невеликим наробітком і з 2012 року 
випуску», – додав п.Богдан.

Жук Микола, директор 
Тернопільської філії «Агро-
сем»: «День поля на базі 
господарства «Ель Гаучо» 
ми проводимо щорічно в 
кінці літа. Цього року наш 
захід кардинально відріз-
няється від попередніх років, 
оскільки раніше ми робили на 
базі господарства, на току основну 
частину, а потім виїжджали на поле, 
на демо-ділянки. Цього ж року ми 
все робимо безпосередньо в полі: 
і техніка і палатки з музикою біля 
демонстраційних ділянок і клієнти 
мають більше часу для того, щоб 
оглянути нашу техніку, добрива, 
поспілкуватися між собою, і це 
економить час клієнтів. Очікуван-
ня компанії «Агросем» від даного 
заходу, це звичайно ж збільшення 
клієнтської бази, покращення робо-
ти з існуючими клієнтами, донесен-
ня до клієнтів нової інформації по 
нових технологіях, а саме: живленні 
пшениці, насіннєвому матеріалу, 
техніці John Deere. Також показати 
нововведення, які ми використову-
ємо в техніці John Deere на своєму 
господарстві або ж маємо в лінійці 
продуктів», - підсумував п.Микола.

Як завжди, День поля від «Агро-
сем» пройшов на найвищому рівні. 
Святкування продовжилося веселими  
піснями, жартами та куштуванням 
смачних страв, які є неодмінним атри-
бутом святкового аграрного заходу 
День Поля від компанії  «Агросем».

Ірина Скоробогата
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НАПІВНАЧІПНІ ПЛУГИ KUHN LEADER І CHALLENGER 
Плуг залишається головним знаряддям ос-

новного обробітку грунту, адже саме оранка:
• створює чисту якісну поверхню ріллі та спри-

ятливі умови для посівного ложа, освіжає 
ґрунт та заорює рештки і насіння бур’янів;

• збагачує ґрунт органікою природним і не-
дорогим методом, активізує грунтову мі-
крофлору;

• відновлює структуру грунту, забезпечуючи 
відмінний дренаж, аерацію та розподіл міне-
ралів.
Сучасні конструкції та досконалі виробничі технології зро-

били плуги KUHN найкращими серед аналогів. Пригадується 
відоме прислів’я: «Найліпший друг – мій кум, найкращий 
плуг – це КУН». Це кажуть українські аграрії, які вже при-
дбали плуги виробництва французької групи компаній КУН 
(KUHN), і з цим абсолютно згодні фермери інших країн, адже 
більше всього в світі оборотних плугів виробляє саме КУН 
(до речі, не тільки плугів).

Чому аграрії обирають саме плуги КУН? Всі розуміють, 
що майбутнє сільського господарства залежить від кон-
курентоздатності та рентабельності. З плугами КУН Ви 
інвестуєте в майбутнє, адже якісна оранка є першим, але 
дуже важливим кроком до високої врожайності і оптимізації 
фінансових результатів, в тому числі із швидкого повернення 
інвестицій. Зробивши вибір на користь плуга КУН Ви:

• забезпечуєте якісну структуру ґрунту з ефективною за-
робкою і рівномірним розподілом пожнивних решток по всьо-
му орному шару – ваша врожайність суттєво зросте;

• отримаєте міцний агрегат з широким діапазоном регу-
лювань та вражаючою маневреністю, різноманітною комп-
лектацією для відповідності будь-яким умовам, мінімальними 
витратами палива – операційні витрати знизяться;

• з успіхом застосуєте на практиці такі прогресивні тех-
нічні рішення, як підсилена рама, ступінчато або плавно 
регульована ширина захвату, гідравлічні без зупиночні або 
болтові запобіжники, зносостійкі робочі органи – все це 
продовжить термін служби та зменшить витрати на технічне 
обслуговування;

• скористаєтесь перевагами надійності та довговічності, 
кваліфікованого навчання та якісного сервісу – ви зможете 
по максимуму скористатись технологічними перевагами 
плуга КУН, будуть усунуті вимушені перерви під час роботи, 
а ваш плуг довго зберігатиме високу залишкову вартість на 
вторинному ринку.

Техніка КУН відповідає Вашим вимогам до економічності, 
зручності, сервісу та якості роботи, а сам виробник та його 
дилери надають необхідну технічну підтримку та консульта-
ції.

Із плугів КУН виготовляє навісні, напівнавісні та причіпні 
моделі з кількістю корпусів від 2 до 13, з численними моди-
фікаціями полиць, запобіжників, систем регулювання шири-
ни тощо. Такий широкий спектр задовольнить споживачів 
різних за обсягом господарств, від дрібних фермерських до 
великих агрохолдингів.

Аграріям, які мають трактори потужністю від 200 к.с. до 
360 к.с., ми пропонуємо напівначіпний оборотний плуг Leader 
від 6 до 8 корпусів однорамної конструкції, а для тракторів 
240-500 к.с. плуг Challenger від 7 до 13 корпусів дворамний з 
двоколісним візком.

Для кращої адаптації до конкретних умов господарства 
обидва плуга мають численні модифікації. Так, Leader випус-
кається в варіантах Multi (чотири ширини захвату на корпус 
в 35, 40, 45 та 50 см) або Vari (плавне регулювання ширини 
з кабіни трактора від 35 до 55 см), з болтовим запобіжником 
на відрив або без зупиночною гідросистемою “non-stop”, з 
роботою трактора колесами «в борозні» або «по полю». Плуг 
Challenger також має модифікації болтових або гідравлічних 
запобіжників, «в борозні» або «по полю» і має додаткову 
опцію для роботи плуга в причіпному варіанті з тракторами 
без задньої навіски, які обладнані лише крюком. Розглянемо 
особливості цих плугів більш детально. 

Плуг Leader (фото 1) має раму Z-подібної форми 180х180 
мм з кліренсом 80 см та міжкорпусною відстанню 102 мм для 
вільного проходження землі і рослинних решток, розташова-
не збоку колесо глибини і транспортування, широкий вибір 
зчіпних пристроїв категорії III або IV і змінних пальців для 
швидкого приєднання до тракторів різної потужності та ма-
рок, в стандарті унікальна система гідравлічного підйому-пе-
ревороту, послідовність якого забезпечується автоматично 

спеціальним блоком, механічний зсув (опціонально гідрав-
лічний), система транспортної підвіски, полиці подовженого 
«скандинавського» типу LP. Максимальна потужність на 
один корпус дорівнює 45 к.с. 

Завдяки конструкції зчіпки та оригінального шарнірного 
з’єднання тягової балки з рамою досягаються рекордний кут 
розвороту в 110о в полосі, що не перевищує 15 м. На мал. 
1 можна побачити тягову балку, шарніри в горизонтальній 
(для копіювання рельєфу) та вертикальній (для розвороту) 
площинах, блок узгодженого підйому-перевороту (виключає 
необхідність великої кількості гідророзподілювачів), новий 
захисний утримувач гідрошлангів, пара стояночних опор.

Плавний оборот плуга вперше забезпечується двома 
телескопічними гідроциліндрами (мал. 2). Вертикальність 
плуга регулюється без інструменту двома гвинтами з руко-
ятками (зліва на мал. 2). Так само просто без інструментів 
відбувається налаштування глибини оранки (фіксуючими 
прокладками-кліпсами на гідроциліндрі підйому) і ширини 
(зсуву вбік). Зазначимо, що опціонально ширина зсуву може 
регулюватись гідравлікою. Для поліпшення стійкості плуга в 
транспортному положенні та захисту конструкції на поганих 
дорогах гідроциліндр підйому укомплектовано гідропневма-
тичною підвіскою.

Колесо транспортування / глибини має великий діаметр 
1000 мм та ширину 500 мм для зменшення опору грунту з 
кращою прохідною здатністю (опціонально навіть 1200 мм з  
сільськогосподарським профілем протектору). Завдяки Z-по-

Фото 1

Мал. 2
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дібній формі рами (мал. 3) колесо максимально наближуєть-
ся до осі рами плуга. Тим самим одночасно усувається тертя 
колеса із рамою і накопичення між ними решток рослин, 
зменшуються відстань між колесом і останньою борозною та 
радіус обороту плуга.

Для тих господарств, в яких використовуються трактори 
на гусеничному ході або із спареними колесами, плуг Leader 
комплектується пристроєм для роботи «по полю». Роботою 
«по полю» ви зменшуєте ущільнення ґрунту, особливо ос-
танньої зораної борозни, знижуєте потрібне тягове зусилля і, 
відповідно, витрати палива. Але свої переваги має і робота, 
в якій колеса трактора рухаються «в борозні», адже поліп-
шується поперечна стійкість трактора з плугом, особливо на 
схилах, спрощується робота тракториста, зокрема в ночі або 
по слизькій поверхні, адже борозна виконує направляючу 
функцію. При роботі «по полю» для контролю глибини пере-
дніх корпусів застосовуються додаткова пара коліс діаме-
тром 690 мм з окремим регулюванням. Якщо ви придбаєте 
плуг Leader з опцією «по полю», то в разі необхідності можна 
легко перейти на роботу «в борозні». 

При необхідності (бажання зберегти вологу, краще по-
дрібнити і вирівняти верхній шар ґрунту, зменшити кількість 
наступних проходів по полю) до плугів Leader (як і до плугів 
Challenger) можна чіпляти котки.

Для захисту робочих органів, стійок та рами від надмір-
них навантажень, які виникають під час роботи на полях з 
камінням, важким чи переущільненим ґрунтом або які є на-
слідком нерівномірного, з ривками руху трактора, всі плуги 
KUHN комплектуються одним із двох типів запобіжників: 
болтовими «на відрив» Т чи гідравлічними без зупиночними 
NSH. Болтові «на відрив» запобіжники (мал. 4) є винаходом 
KUHN і на відміну від традиційних «на зріз» розташовуються 
не впоперек, а в напрямку руху. Зусилля спрацювання на 
вістрі долота складає 4000 кГ. Вісь болта, що зпрацьовує на 
відрив, співпадає із напрямком сили, діючої на корпус плуга, 
і тому при спрацюваннях вони не розбивають отвір та легко 
замінюються. Глибина оранки залишається стабільною. Не 
клинить болти, як при зрізанні – не ламаються стійки. Таке 
дуже просте технічне вдосконалення надзвичайно поліпшило 
надійність роботи і якість оранки.

Систему захисту NSH необхідно використовувати в тих 
грунтових умовах, де спрацювання відбувається настільки 
часто, що непродуктивні зупинки для заміни болтів займають 
значну частину робочого часу. Гідравлічний механізм наба-
гато кращий за пружинний, адже він швидше і його можна 
регулювати.

Плуги KUHN характеризуються також різноманіттям 
робочих органів: леміші, долота, полиці, грудини полиць, 
польові дошки, передплужники або дернозніми, ножі, в тому 
числі дискові, розширювачі борозни, тощо. Робочі органи є 
уніфікованими і успішно застосовуються в усіх начіпних та 
напівначіпних плугах KUHN. 

Напевно, найбільш критичним (і дорогим!) для якісної, 
продуктивної і довготривалої роботи є полиця. KUHN комп-
лектує плуги універсальними полицями NP, подовженими 
скандинавськими LP, які з нашого досвіду найкраще під-
ходять для умов України, забезпечуючи якісне кришення і 
оборот пласта, вирівнювання поверхні і заорювання великої 
кількості пожнивних решток, стрічковими полицями VP, які є 
незамінними в глинистих або вологих грунтах, ромбовидни-
ми полицями RH, які є патентом KUHN і завдяки вип’яченій 
грудині роблять борону із скосом, зменшуючи тертя і на 15-
20% необхідне тягове зусилля та витрати пального. 

Вирішальним для надійної, тривалої роботи полиці і її 
грудини є технологія виготовлення. На відміну від багатьох 
інших виробників KUHN використовує триплексний матеріал 
з шарами нерівної товщини (мал. 5). Верхній шар  металу 
має товщину 3,3 мм і твердість 900 вікерсів, середній з м’яко-
го сплаву – 2,3 мм, і нижній твердий – 1,5 мм. Триплексна 
сталь з неоднаковими товщиною та твердістю шарів збіль-
шує період їх зносу на 40-100% і забезпечує надійну роботу 
в умовах змінних динамічних навантажень. Навіть при появі 
тріщин на верхньому шарі відвал продовжує відмінно пра-
цювати завдяки зчепленню з середнім шаром, який є більш 
пластичним.

Висока якість і зносостійкість робочих органів плугів 
KUHN безпосередньо визначаються технологією їх виготов-
лення: на головному заводі  KUHN є власне сертифіковане 
ливарне виробництво, з якого і починається довгий техноло-
гічний ланцюг, а пресування лемешів, долот та інших важли-
вих органів відбувається на заводі KUHN-Huard на найбіль-
шому у Франції (один із трьох в Європі) пресів потужністю 
5500 тон. На всіх заводах KUHN ефективно працює система 
наскрізного контролю аж до відправки машин споживачу – 
запорука стабільно високої якості та гнучкості виробництва.

Всі наведені вище характеристики, особливості та пере-
ваги плугів Leader є причиною стрімкого зростання їх попу-
лярності серед аграріїв України та інших країн. Достатньо 
сказати, що на відкритому демопоказі напівначіпних плугів, 
який відбувся в листопаді минулого року в Прилуцькому р-ні 
Чергінівської обл., серед плугів шести найвідоміших торгових 
марок не було рівних саме плугу Multi-Leader 8T виробництва 
KUHN (фото 2).

Напівначіпний плуг Challenger випускається вже 20 ро-
ків для господарств з великим обсягом оранки, нерівними 
рельєфами та важкими грунтами, за наявності потужних 
тракторів до 500 к.с. Тому Challenger має модифікації від 7 
до 13 корпусів, раму перетином 220х220 мм і товщиною 10 
мм із двох частин та візком між ними (фото 3). Дуже проста 
та міцна конструкція дозволила 15-корп. плугу Challenger від 
KUHN під час встановлення світового рекорду у 1998 році 
щосекунди перевертати 7 тонн ріллі!

Як і Leader, плуг Challenger може комплектуватись бол-
товими «на відрив» або без зупиночними гідравлічними за-
побіжниками, додатковим пристроєм для роботи «по полю» 
(мал. 6), причіпними котками (мал. 7). Він має блок автома-
тичного підйому-перевороту, унікальні шарнірні з’єднання 
(мал. 8), які дозволяють отримати рекордний кут розвороту 
120о, широкий вибір робочих органів, аналогічних плугу 
Leader, прості налаштування, надійну конструкцію (напри-
клад, шланги розміщені в трубі рами) і досконалу технологію 
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виготовлення (зварка, покраска, тощо). Challenger можна 
перетворити на причіпний плуг для роботи з тракторами, 
обладнаними лише крюком.

Одна лише особливість Challenger, а саме так звана 
«ломана рама» із передньої та задньої частин, надає йому 
безліч переваг в порівнянні з однорамним плугом і робить 
його найкращим плугом в світі, що підтверджується надзви-
чайною популярністю Challenger серед українських аграріїв 
вже протягом 18  років.

Порівняно із однорамною конструкцією і одним боковим 
колесом двоколісний візок сприяє вищій стійкості плуга при 
оранці та транспортних переїздах, більшої збалансованно-
сті під час маневрів. Колесо візка, яке рухається у борозні, 
забезпечує додаткову поперечну стійкість, особливо при 
роботі на схилах. Навіска трактора, горизонтальна частина 
шарніру з мал. 8, який з’єднує навіску з рамою плуга, візок із 
запатентованим шарнірним з’єднанням обох секцій рами та 
колесо глибини дають разом змогу копіювати рельєф поля. 
При цьому глибина оранки є рівномірною навіть при 13-ти 
корпусах. Значно полегшується обертання плуга, зменшу-
ються радіус розвороту та незорані ділянки на краях поля, 

адже вхід / вихід із ґрунту у передньої та задньої частин 
плуга відбувається послідовно, а не одночасно, як у плугів із 
суцільною рамою.

Чим керуватися при виборі плуга? Хороший плуг має до-
бре орати за будь-яких умов: важкий чи вологий ґрунт, інтен-
сивне використання, тощо. Тому перш за все плуг має бути 
якісним, міцним та надійним. Тобто плугом від KUHN! 
Популярність KUHN у світі пов’язана ще й із прагненням по-
купця придбати всю необхідну техніку від одного виробника і 
по кращій ціні.

Сич В.П., кандидат технічних наук
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«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ»: 
ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ У РОБОТІ З ҐРУНТОМ

21 липня Індустріальна группа УПЕК, у склад якої вхо-
дить бренд, провела День поля «Лозівські машини» – на 
базі ПСП «Гарант», що у Лозівському районі Харківської 
області. На заході зібрались більше 300 учасників із Хар-
ківської, Донецької, Дніпровської, Сумської, Полтавської та 
Запорізької областей, на яких чекала насичена та корисна 
програма. Передусім відбулося урочисте відкриття Дня 
поля, що проходить на базі ПСП «Гарант» уже вдруге, і, хо-
четься сподіватись, це стане у майбутньому багаторічною 
традицією. Анатолій Гіршфельд, народний депутат України, 
Почесний президент ІГ УПЕК, та інші поважні гості промо-
вили гостям свої вітальні слова, після чого розпочалась 
демонстрація лінійки ґрунтообробної та посівної техніки 
«Лозівськи машини» – загалом аграрії побачили в роботі 16 
агрегатів. 

Роман Гіршфельд, 
Віце-президент із мар-
кетингу та продажів ІГ 
УПЕК означив особливості 
стратегії компанії: «Я би хо-
тів підкреслити, що бренд 
«Лозівські машини» розра-
хований не тільки на укра-
їнський ринок. Ми успішно 
продаємо наші агрегати 
в інші країни СНД та бере-
мо участь у масштабних 

сільськогосподарських заходах в Європі. Відзначу, що ми не 
прагнемо робити нашу техніку дешевою, і вона не є такою. 
Її якість відповідає ціні. «Лозівські машини» дозволяють 
аграріям займатися енергоефективною обробкою ґрунту 
завдяки нашим запатентованим рішенням у кожному агре-
гаті. Головний результат цього: сільгоспвиробники можуть 
проводити всі операції на полі швидко, ефективно і з неве-
ликими витратами на паливо. Наразі ми почали активно 
займатися випробуваннями культиваторів та сівалок з 

елементами точного землеробства. Я припускаю, що 2017 
року ми вже випускатимемо такі агрегати. Це дозволить 
економити до 20% добрив та агрохімії. На сьогодні наша 
основна лінійка техніки є ґрунтообробною, і ми поки що 
хочемо залишати ключовим саме цей сегмент, поступово 
розширюючи та розвиваючи його. Втім, нас наразі також 
цікавить ринок обприскувачів та зернонавантажувачів, і 
2017 року плануємо запускати серійну лінійку цієї техніки, 
вже є розробки і, головне, – є великий попит на українському 
ринку. Сьогодні аграрії у першу чергу зацікавлені – врахову-
ючи невисоку ціну на продаж зерна – максимально знизити 
собівартість виробництва. І якщо є вітчизняна техніка, яка 
за параметрами не поступається імпортній, то чому б її не 
використовувати, і нащо переплачувати?». 

Особливими гостями Дня поля була група фермерів 
із Прибалтики, які були зацікавлені роботою української 
техніки та методами господарювання на наших теренах, 
і представники дилерських компаній з Литви, які успішно 
продають «Лозівські машини» у своїй країні. 

«У нас наразі є 6 основних дилерів, які, в свою чергу, мають 
десятки філіалів із різних областей, – зазначає Роман Гірш-
фельд. – Активно працюємо зі спеціалістами дилерських під-
приємств, проводимо навчання, атестацію – для того, щоб 
клієнти були забезпечені якісним та оперативним сервісом. 
На базі кожного з наших дилерів знаходяться склади з пов-
ним асортиментом запасних частин. Також маємо досить 
велику кількість і власних сервісних бригад. На європейсько-
му ринку ми присутні вже давно, хоча поки що не в таких 
масштабах, у яких би хотілося. Із 2011 року маємо дилерів 
у Прибалтиці, перша машина, яка там почала активно 
продаватися, – дискова борона «Дукат-5». Минулого року 
«Лозівські машини» брали участь у виставці «Агрітехніка», 
після чого почалась наша співпраця з дилерами й інших країн: 
Болгарія, Румунія, Німеччина. Наступного року ми плануємо 
створювати на цій виставці серйозну експозицію, на якій 
представлятимемо наші новітні розробки». 

Для аграріїв питання щодо забезпеченості одночасно рентабельного і ефективного виробництва завжди є акту-
альним, адже межі вдосконалення постійно розширюються – паралельно з розвитком технологічних можливо-
стей та потреб сільгоспвиробників. Техніка як ключовий інструмент на господарстві має виконувати всі потрібні 
операції у будь-яких умовах, будучи ефективною, економічною та витривалою. Саме таким себе позиціонує 
вітчизняний бренд «Лозівські машини», і на практиці у цьому переконуються багато агровиробників не тільки 
в Україні, а й закордоном. «Деньги пашут!» – так ємко звучить слоган бренду. Ця техніка, яку виробляють на 
Лозівському ковальсько-механічному заводі вже майже 20 років, пройшла шлях активного пошуку та впрова-
джень інноваційних інженерних рішень. І результати на сьогодні приголомшливі.  



www.agroprod.biz 65

ПСП «Гарант», на базі якого проводився захід, – це 
прогресивне господарство Харківської області, яке має в 
обробітку 3000 га землі, вирощує зернові та технічні куль-
тури, з яких особливу увагу приділяє цукровим бурякам. 

Генеральний директор 
Віталій Григорович Ор-
лов розповідає: «Із «Лозів-
ськими машинами» пра-
цюємо вже 5 років. Перший 
агрегат, який ми придбали, 
була борона з пружинним 
зубом ЗПГ-24 чотириме-
трова. Потім п’ятнадця-
тиметрову придбали, а 
пізніше – ще декілька агре-
гатів із лінійки борон «Ду-

кат». Сьогодні на Дні поля демонструється новий глибоко-
розпушувач «Франк», який ми теж уже купили. Дуже зручно, 
що завод розташований на території нашого рідного мі-
ста Лозова, і ми розуміємо, що купуючи один із агрегатів, 
підтримуємо робочі місця для людей з нашого району і не 
тільки. Техніка значно дешевша за закордонні аналоги, але 
дорожча за наші типові вітчизняні, тобто займає достой-
ний сегмент якості на українському ринку. Ефективністю 
«Лозівських машин» цілком задоволений. Я знайомий з керів-
ництвом ІГ УПЕК – дуже подобається мати справу з цими 
людьми».

На Дні поля «Лозівські машини» були продемонстро-
вані такі агрегати: декілька моделей коротких дискових 
борон-лущильників «Дукат», стерневий культиватор 
«Шилінг», системний носій «Талер», глибокорозпушувач 
«Гульден», культиватор передпосівної обробки «Черво-
нець», посівний комплекс «Златник», приставка прямо-
го висіву «Крона», каток «Фунт», зубопружинна борона 
«Ліра», комплекс для внесення ЗЗР та добрив «Реал», а 
також новинки 2016 року: борона «Дукат» зі шириною 
захвату 3 м, глибокорозпушувач «Франк» та роторна бо-
рона «Динар». 

Олексій Анатолійович 
Гриненко, головний кон-
структор Українського 
конструкторського бюро 
трансмісій і шасі розпо-
відав відвідувачам про 
технічні характеристики та 
особливості кожної оди-
ниці техніки. Відзначимо, 
зокрема, найпопулярні-
шу серед аграріїв лінійку 
«Дукат». У ній представ-

лені агрегати з шириною захвату від 2,5 до 16,75 м. Диско-
вий лущильник «Дукат» найкраще підходить для обробки 
стерні. Він забезпечує інтенсивне перемішування ґрунту і 

рослинної маси на глибину до 14 см. Конструкція і розта-
шування робочих органів сприяє якісній передпосівній об-
робці, що, у свою чергу, дозволяє значно розширити сферу 
використання короткої дискової борони у сільськогоспо-
дарському виробництві, підвищити її річне завантаження і 
економічну ефективність застосування. 

Дискові борони «Дукат» оснащуються фірмовими надій-
ними підшипниковими вузлами. HARP AGRO UNIT – це під-
шипниковий вузол, що не обслуговується, оптимізований 
для використання у ґрунтообробній техніці. Застосування 
різноманітних систем копіювання з рівномірним розпо-
діленням навантаження на робочі органи дає можливість 
якісно працювати на полях зі складним рельєфом. І це да-
леко не всі переваги цих агрегатів.

Олексій Анатолійович Гриненко: «Кожна одиниця 
техніки бренду «Лозівські машини» має по декілька патен-
тів, загалом – їх більше тридцяти. Ми постійно продов-
жуємо свої розробки. Наразі на завершальній стадії виго-
товлення дослідного зразка знаходиться важка дискова 
борона «Дукат XL» із шириною захвату 8 м. Вона матиме 
більші диски, діаметром 734 мм, навантаження на кожен 
із них – по 270 кг. Ця машина буде ефективною навіть по 
кукурудзі у будь-яких умовах. Також ми працюємо над ви-
робництвом важкої пружинної борони «Ліра XL 21», яка ма-
тиме більш товстий пружинний зуб, більше навантажен-
ня на диски. У подальших планах – рух до системи точного 
землеробства, а також – кардинального зниження вимог 
до потужності трактора». 

Після закінчення основної частини заходу відвідувачі 
ділились враженнями від використання техніки «Лозівські 
машини» на своїх підприємствах.

Віктор Янисович Глимович,  
ФГ «Віол-Агро», Близнюківський район, Харківська область:
«Працюю в аграрній сфері дуже давно, наразі земельний банк нашого 
господарства складає 1000 га. Вже багато років у нас із заводом «ЛКМЗ» 
тривають плідні партнерські відносини. Маємо досить багато техніки від 
«Лозівських машин» і регулярно беремо їхні агрегати на випробовування. 
Зокрема, сьогодні на демонстрації був представлений наш «Дукат-3», яким 
ми дуже задоволені. Гадаю, що попереду в цього виробника ще багато 
цікавих розробок, які ми будемо втілювати в себе на господарстві».

Володимир Іванович Бистров,  
ФГ «Труд-2012», Кегичівський район, Харківська обл.:
«Господарство у нас молоде. В обробітку – 3500 га землі, займаємося поки 
що виключно культурами зернової групи. Створили серйозний парк техніки, 
у тому числі маємо агрегати від «Лозівських машин». Відзначу зокрема 
дискову борону. Вона за всіма параметрами – супер, це вже євростандарт. 
Після того, як її придбали, багато проблем у господарстві взагалі зникло. 
Я вважаю, що завод «ЛКМЗ» є серйозним виробником, із яким аграріям 
вигідно співпрацювати».

Тетяна Бєлінська



LEMKEN ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРУПНЕЙШУЮ 
КОРОТКУЮ ДИСКОВУЮ БОРОНУ

После завершения фазы испытаний на крупных предприятиях 
Восточной Германии и Северной Америки компания LEMKEN представ-
ляет крупнейшую в мире короткую дисковую борону. Heliodor 9 на базе 
системного носителя Gigant 12 S с рабочей шириной 16 м достигает 
производительности до 25 гектар в час и тем самым обеспечивает неве-
роятную эффективность крупным сельскохозяйственным предприятиям.

Чтобы срок службы дисков соответствовал высокой произ-
водительности, диаметр дисков был увеличен с 465 до 510 мм. 
Кроме того, с увеличенным диском рабочая глубина также может 
возрастать с 2 до 14 см.

Сцепная петля соединяет новый Heliodor Gigant с двухсерьго-
вым маятниковым прицепным устройством трактора. За две трех-
точечные системы тяг системного носителя цепляются объеди-

ненные в 8-метровые секции 4-метровые звенья бороны Heliodor 
9. Маятниковый компенсатор на нижних тягах обеспечивает 
независимую адаптацию 8-метровых секций к поверхности почвы. 
Четыре 4-метровые секции также имеют маятниковую подвеску, 
чтобы адаптация к поверхности почвы была оптимальной по всей 
рабочей ширине орудия. Благодаря этому даже при неравномер-
ных ударах гарантируется точное соблюдение глубины.

Трехточечные системы тяг подключены к блокам управле-
ния двойного действия, чтобы на твердой почве сохранялась 
возможность передачи веса с системного носителя на звенья 
Heliodor. Несмотря на большую рабочую ширину, качество работы 
всегда оптимальное. Крупногабаритные шины шириной 800 мм 
сводят давление на грунт к минимуму и позволяют машине Gigant 
Heliodor безопасно двигаться по дороге при компактных транс-
портных размерах: ширина 3,50 м, высота 4 м.

http://lemken.com.ua/ua/lemken-predstavljaet-krupneshuju-korotkuju-diskovuju-boronu







НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ У 
ДИСКОВІЙ БОРОНІ TERRADISC ВІД 

PÖTTINGER
Компанія PÖTTINGER у цьому році запропону-

вала оновлену причіпну короткобазову дискову 
борону TERRADISC з робочою шириною 6 м, фрон-
тальною балкою, сівалкою для підсіву сидератів 
TEGOSEM та тандемним сегментно-конусним кот-
ком CONOROLL відповідає всім вимогам практики. 
У компанії переконані в силі та надійності аграгата: 
“Агресивне положення дисків та подвійний при-
кочуючий коток CONOROLL гарантують краще вхо-
дження в ґрунт та смугове зворотнє ущільнення. 
Висока продуктивність 6-ти метрової машини та 
сферичні диски, що не забиваються та інтенсивно 
перемішують, гарантують найкращий робочий ре-
зультат».

Фронтальна балка TERRADISC використовується 
спеціально на зораному полі чи у твердих умовах 
та дає можливість розбити грудки та розрівняти 
поверхню ґрунту. При цьому зменшується інтенсив-
ність обробітку для послідуючих дискових робочих 
органів та зменшуються витрати палива.

Фронтальна балка налаштовується із застосу-
ванням гідравліки, незалежно від інших робочих 
органів, а робоча глибина фіксується за допомогою 
відкидних скоб (кліпс).

Підприємство пропонує різні конфігурації моделі 
TERRADISC:

1. Фронтальна балка 4.16 з робочою шириною 4м 
та 16 робочими органами.

2. Фронтальна балка 5.20 з робочою шириною 5м 
та 20 робочими органами.

3. Фронтальна балка 6.24 з робочою шириною 6м 
та 24 робочими органами.

http://www.poettinger.at





Украинские разработчики создали большое 
количество аграрных инноваций. Но отстают в их 
применении

Аграрная промышленность - одна из ключевых в экономике Украины. Сельское 
хозяйство дает более 10% ВВП страны, а объемы экспорта агропродукции превы-
шают $12 млрд в год. Украина могла бы стать одним из основных плацдармов в 
мире для роста производства продуктов питания. Но площадь полей и сельскохо-
зяйственных угодий территориально ограничена.

Может ли внедрение информационных технологий способствовать повыше-
нию урожайности?

В Украине IT-инструменты для контроля ферм и коммуникаций аграриев только 
начинают появляться. Главным образом это стартапы. Достаточно много разра-
ботчиков уже предлагают мобильные приложения по управлению хозяйством. 
Например, проект Soft.Farm недавно вывел на рынок систему Soft.Farm Eye - мо-
бильное приложение, которое позволяет обследовать состояние посевов: делать 
фотографии растений со смартфона, которым будут автоматически присваиваться 
GPS-координаты. Со временем в распоряжении у предпринимателя появляется 
наглядная фотобаза состояния посевов и их изменений. 

Еще один разработчик - eFarmer - позволяет использовать облачное приложение 
Полевой журнал. В его базовой версии содержатся такие функции, как GPS-опреде-
ление границ полей и отслеживание состояния обработанных площадей. По боль-
шому счету это решение представляет собой специализированный органайзер.

В нашей стране уже существуют и нишевые IT-решения для специализиро-
ванных ферм. Например, проект основателя стартапа Petiole Андрея Селезнева 
Рыбный буй. Он представляет собой устройство, которое измеряет температуру 
воды и ее химические показатели, чтобы определить оптимальное время кормле-
ния рыб. Буй также будет иметь возможность удаленного управления с помощью 
мобильного приложения.

В украинском сельском хозяйстве быстро растет популярность дронов. Только 
аппараты украинского проекта Drone.ua уже обработали около 1,5 млн га сельхоз-
земель. Из них примерно на 100 000 га дроны применяются регулярно, говорит 
основатель проекта Валерий Яковенко. Это дает возможность бизнесменам 
экономить около $28 в расчете на каждый гектар земли. При этом использование 
беспилотника обходится всего в $2-4 в год.

С помощью фотосъемки дроны, как правило, помогают изучать состояния 
посевов. Но в Украине начинают появляться и компании, которые решили заняться 
созданием более сложных, специализированных агродронов. Например, команда 
Kray Protection создала беспилотник, который в состоянии обрабатывать урожай 
пестицидами. Он летит над полем на высоте в один метр и может самостоятельно 
обходить препятствия. Такое распыление позволяет на 70% уменьшить количество 
используемых химикатов.

Источник: http://biz.liga.net, Стас Юрасов
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ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК І ПОСІВ З ОДНОЧАСНИМ 
ВНЕСЕННЯМ ДОБРИВ – МАЙБУТНЄ ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Впровадження нових технологій у виробни-
цтво – одне з головних завдань, яке стоїть сьо-
годні перед аграріями в Україні! Адже поки що 
це єдина можливість рентабельно працювати в 
умовах сьогодення. 

У компанії HORSCH є універ-
сальний агрегат Focus, який здат-
ний проводити посів по різних тех-
нологіях з одночасним внесенням 
добрив. Цей агрегат можна назвати 
гібридом, який сам підготовлює 
собі ґрунт, вносить добрива в рядок 
посіву або міжряддя з можливістю 
внесення на два горизонти і висіває 
культури. В якості ґрунтообробного 
агрегату на сівалку Focus може 
встановлюватись дискова борона 
або лапи для смугового обробітку 
ґрунту. Глибина обробітку дисками 
– до 15 см, лапами – до 35 см. Ба-
гато клієнтів, які зараз використо-
вують агрегат Focus, раніше вико-
ристовували традиційну технологію. 
Проте останніми роками вона не 
досить ефективна та енергозатрат-
на. Також через значну кількість 
проходів ми втрачаємо значну кіль-
кість вологи. А цей агрегат дозво-
ляє нам якісно провести основний 
і передпосівний обробіток ґрунту, 
здійснити висівання та прикочуван-
ня всього за один прохід.

Міжряддя на сівалці Focus мож-
ливе на 30-35 см для ріпаку або 
сої, а також відповідно 15 або 17,5 
см для зернових культур. Також 

замість висівних сошників можна 
прикріпити на трьох точковій навісці 
8-рядну пропашну шину від  сівалки 
Maestro, і проводити посів кукуру-
дзи і соняшнику. Бункер на даному 
агрегаті становить 5000 л, і ділиться 
40:60, тобто 2000 л на насіння і 
3000 л на добрива, або навпаки.

На цьому прикладі видно всю 
універсальність сівалки Focus, нею 
можна висівати практично всі куль-
тури по нульовій або мінімальній 
технології.

Також у компанії HORSCH є 
культиватори для основного обро-
бітку ґрунту з одночасним внесення 
добрив. Метою основного обробітку 
є рихлення, перемішування соломи 
з ґрунтом, вирівнювання поверх-
ні поля та ущільнення верхнього 

шару. Важливо створити посівний 
горизонт, де не буде багато рос-
линних решток попередника. Для 
виконання основного обробітку 
ідеально підходять комбіновані 
ґрунтообробні агрегати Tiger, які 
можуть комплектуватися широким 
спектром змінних робочих органів 
(лапи, долота тощо). 

Універсальний культиватор 
Tiger MT від компанії HORSCH 
здатний рівномірно перемішувати 
рослинні залишки з ґрунтом навіть 
у складних умовах, економлячи при 
цьому до 20% палива в порівнянні з 
машинами інших виробників. 

Основою агрегату є чотирьохряд-
на міцна рама,відстань між якою та 
поверхнею ґрунту становить 85 см, 
завдяки чому досягається велика 
пропускна здатність. Більше того, її 
конструкція дозволяє переносити на-
вантаження на каток, де воно сприяє 
інтенсивному ущільненню обробле-
ного ґрунту. Робоча ширина культи-
ватору становить від 3 до 8 м. 

Якщо технологією передбачено 
внесення добрив під час підготов-
ки ґрунту, то для цього компанія 
HORSCH розробила трисекційний 
бункер для мінеральних добрив 
місткістю 2500 літрів, який встанов-
люють на рамі культиватора Tiger 
4 MT. Завдяки такому агрегату є 
змога за один прохід одночасно з 
культивацією вносити і гранульо-
вані мінеральні добрива. Їх можна 
вносити нормою від 50 до 400 кг на 
гектар, а також у два горизонти, як 
на агрегаті Focus.

Що ж, на останок хочеться 
взагалі охарактеризувати техніку 
HORSCH: вона універсальна та на-
дійна, дуже проста в управлінні та 
здатна вирішити будь-яку проблему 
в полі. Можливість освоєння ресур-
соощадних технологій від компанії 
HORSCH робить аграріїв менш 
залежними від погодних умов. З 
HORSCH стабільні врожаї гаранто-
вані!

Графічне зображення внесення добрив
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КОЗЛЯТНИК СХІДНИЙ – МАЙБУТНЄ КОРМОВИРОБНИЦТВА
Кузьменко Володимир Федорович, канд. техн. наук; ННЦ «ІМЕСГ».
Жуков Володимир Павлович, канд. с.-г. наук, Інститут кормів та сільського господарства «Поділля».

Для уникнення дефіциту білку, підвищення енергетичної цінності раціонів тварин, створенні стійкої кормової 
бази, біологізації землеробства поряд з вирощуванням загальновживаних бобових трав можливе успішне вико-
ристання козлятнику східного (Galega orientalalis). За своїми кормовими якостями ця культура не поступається 
загальновідомим конюшині та люцерні, значно переважаючи їх за швидкістю весняного відростання, урожай-
ності зеленої маси, продуктивному довголіттю. Кормові якості козлятника східного, можливість накопичення в 
ґрунті азоту, тривалий час продуктивного росту на одному місці та інші унікальні господарсько-корисні ознаки 
ставлять його в ряд перспективних кормових культур в кормовиробництві.

Козлятник східний (рис.1) – багаторічник, типовий мезофіт 
(перший укіс вегетативної маси формує виключно за рахунок 
зимової вологи). Він – азотофіксатор – на корінцях формує по 
50-250 бульбочок. Зимостійкість та холодостійкість  – вища ніж у 
люцерни. Мало вибагливий до родючості ґрунту, позитивно реагує 
на нейтральну кислотність ґрунту, добре освітлені південні та пів-
денно-західні схили.

                              а.)                                                                        б.)

Рисунок 1. Козлятник східний в період стеблування – початок 
бутонізації (а) та цвітіння (б).

Однак при цьому відмічається його нездатність конкурувати з 
бур’янами протягом першого року вегетації, погане перенесення 
затінення. Багато (до 30%) насінин – твердокам’яні, тому перед по-
сівом потребує скарифікації. 

Слід також відзначити, що в процесі вегетації козлятнику не від-
бувається різкого зниження сирого протеїну. Так, у фазі стеблуван-
ня вміст сирого протеїну складає 26,1%, в фазі бутонізації – 24,05%, 
на початку цвітіння – 19,68%, в кінці цвітіння – 16,36% [5]. Високий 
вміст протеїну обумовлюється вмістом листової маси, що колива-
ється в межах 60 – 75% від загальної (рис. 2). Цим же пояснюється 
і високий вміст каротину (260 мг на 1кг сухої маси проти 117мг у 
люцерни) [5].

Порівнюючи хімічний склад козлятнику та люцерни (табл.1) пе-
ревагу по більшості показників слід віддати козлятнику.

Таблиця 1. Порівняльна оцінка хімічного складу козлятника 
східного і люцерни синьогібридної, % на АСР (Ю.А.Утеуш, 2009)

Показник
Козлятник східний Люцерна

(початок 
цвітіння)

Бутонізація Початок 
цвітіння

1 2 3 4

Суха речовина 20,75 20,52 21,72

Сирий протеїн 22,75 23,56 16,94

БЕР
    в т.ч. цукри

48,45
4,14

44,68
4,19

31,11
7,14

Ліпіди (жири) 2,69 3,41 5,92

Сира клітковина 20,33 21,97 39,13

Сира зола 5,78 6,38 6,90

Аскорбінова к-та, мг % 308,63 132,60 202,48

Каротин, мг % 30,07 37,62 27,67

Слід вказати , що не лише зелена маса, а й корми з неї мають ви-
соку поживність (табл. 2). Особливо висока поживна цінність сінажу, 
оскільки при його заготівлі видаляється з корму частина вологи.

В джерелах науково-технічної літератури наводяться приклади 
використання трав’яного або сінного борошна з вегетативної маси 
козлятнику східного в фазі бутонізації [1, 2], як фітонцидного кон-

серванту і як інгібітору процесів вторинного бродіння силосованих 
кормів з підвищеним вмістом крохмалю [3] (силос з кукурудзи і 
сорго в фазах воскової стиглості зерна). Механізм дії останніх ба-
зується на блокуванні розвитку аеробної мікрофлори в сировині 
зеленої маси 3-4 алкалоїдами (галегінами), що дає можливість ви-
користовувати галегу східну в якості фітонцидного консерванту в 
кількості 2-10% від маси, що силосується [4].

Таблиця 2. Хімічний склад та поживність кормів з козлятнику 
східного (сорт Кавказький бранець) в фазі бутонізації – 

початку цвітіння

Показники Зелена маса
(Wk = 81,7 %)

Силос
(Wk = 72,6 %)

Сінаж
(Wk = 53,1 %)

Суха речовина, % 18,3 27,4 46,9

Кормові одиниці 0,19 0,21 0,36

Обмінна енергія, МДж 2,06 1,93 2,01

ЧЕЛ, МДж 1,18 1,03 1,12

Сирий протеїн, % 3,06 12,56 14,03

Перетравний протеїн, % 1,93 9,33 10,15

Сирий жир, % 0,65 0,71 0,62

Сира клітковина, % 4,38 20,61 16,33

НДК, г 48,4 41,38 42,56

КДК, г 35,6 33,2 34,83

Крохмаль, г 4,2 3,8 3,7

Цукри, г 41,2 11,6 22,8

БЕР, % 71,66 68,24 65,13

Кальцій, г 2,38 3,08 2,96

Фосфор, г 0,87 1,12 1,05

Каротин, мг 36,9 22,16 30,86

Рисунок 2. Наявність листя в загальній масі козлятнику (фаза 
розвитку  – початок цвітіння)

Таким чином, як переваги культури слід вказати на:
- багаторічне (за деякими джерелами до 20-ти років) з різною 

інтенсивністю використання в системі сировинного конвеєру;
- високий потенціал урожайності зеленої маси (при трьох укісно-

му використанні, 2-4 рік вегетації) – до 62,4-78,1 т/га зеленої маси з 
рівнем олистяності до 65 % (рис. 3) або до 18-22 т/га сіна кондицій-
ної вологості (фото 4 та 5);

- підвищена білковість вегетативної маси. В зеленій масі козлят-
ника східного міститься майже 24% сирого протеїну (таблиця 1), 
значна частина якого представлена протеїнами байпасних форм;

- висока поживна цінність: в 1 кг зеленої масив фазі бутонізації 
міститься до 0,22 кормових одиниці, на 1 кормову одиницю припа-
дає щонайменше 105-128 грамів перетравного протеїну (таблиця 2);

- в сумішах із злаками (райграс, костриця, пирій середній) дає 
високоякісну сировину для приготування сінажу на силосу з 
пров’яленої маси, яка стійка до вилягання при високій урожайності 
зеленої маси (понад 50 т/га);

ТВАРИННИЦТВО
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- можливість пізньоосіннього підкошування або випасання;
- гарний медонос;
- одна з найбільш стійких бобових культур до дії робочих органів 

машин для заготівлі кормів.
Однак, окрім позитивних сторін, звернемо увагу на особливості, що 

стримують широке впровадження культури у широке використання.
Слід вказати на наявність алкалоїду галегіну та гумоподібних 

речовин, що істотно знижує рівень споживання всіх видів кормів, 
і особливо дійними коровами. Вміст шкідливого алкалоїду віднос-
но невеликий: в насінні 0,12-0,17%, в сіні – лише сліди [5]. Іншою 
причиною слід вважати швидке, в посушливі роки навіть в другій 
половині фази цвітіння, здерев’яніння стебла, внаслідок різкого 
накопичення структурних вуглеводів, НДК та КДК та збільшення 
рівня лігніфікації останніх. Уникати проявів цих недоліків можливо 
шляхом вчасного скошування в фазі бутонізації  – початку цвітіння, 
коли поживність маси висока, а накопичення гумоподібних речо-
вин та галегіну лише розпочинається, маса не здерев’яніла.

Використовуючи козлятник в господарстві, слід притри-
муватися шести основних елементів технології виробництва 
кормів, а саме [5]:

- норма висіву насіння 45 – 50 кг на гектар;
- обов'язкова скарифікація насіння;
- інокуляція насіння ризоторфіном для козлятнику;
- максимально – можливо ранній посів під покрив ячменю ;
- зниження норми висіву покривної культури на 25-30%.
- заготівля кормів у фазі бутонізації  – початку цвітіння.
Вирощувати козлятник слід на площах, що можуть бути виве-

деними на 5-7 років із сівозміни, бажано рівних або з нахилом на 
південь, мало забур'янених. Попередник – зернові, під які вносилися 
добрива. Поле дискується, переорюється. Бажано внесення фосфор-
но-калійних добрив. Весною закривається волога, ґрунт готується 
комбінованим агрегатом з приготуванням твердого ложа. Одно-
часно з обробітком можуть використовуватися ґрунтові гербіциди. 
Сіють придбаним підготовленим насінням. При використанні насіння 
власного виробництва за тиждень до посіву його скарифікують 
(можливо використання бетономішалки). Посів проводять сівалками 
для дрібнонасінневих культур. Після посіву поле прикочують.

Козлятник бажано висівати без покриву, оскільки це гарантує 
отримання більш високих врожаїв. В чистому вигляді насіння сіють 
рядковим способом з міжряддям 15 см забезпечуючи 3-4 млн. схо-
жих насінин на гектар на глибину 2,0-2,5 см, на легких ґрунтах – 3,0 
см. В травосумішах норму висіву на 25-30% зменшують. Посів про-
водять одночасно з сівбою ранніх ярових. В перший рік вирощу-
вання посіви обробляються засобами захисту. Першорічний посів 
може бути підкошений у вересні місяці.

На наступні роки проводять повноцінне використання виро-
щеної маси. Багата на білок маса погано силосується, тому врожай 
слід використовувати на зелений корм, сінаж, сіно. Використову-
ючи частину площі на зелену підкормку, з першого, більшого за 
врожайністю укосу слід готувати сінаж, а менш урожайні наступні 
укоси використовувати для заготівлі сіна.

Технологія заготівлі сінажу полягає у скошуванні маси, підв'ялю-
ванні її до вологості 50-55%, підбиранні та перевезенні маси до місця 
зберігання, ущільненні, надійній герметизації та укладанні на збері-
гання. На виконанні цих операцій можуть використовуватися різні 
технічні засоби, які комбінуються поміж собою, тому заготівля сінажу 
може реалізуватися значною кількістю механізованих технологій.

Особливо цінною біологічною особливістю козлятнику є міцне 
приєднання листя до стебла за різної вологості рослин. Це забезпе-
чує мінімальні втрати при виконанні технологічних операцій заготів-
лі сінажу, які сягають при заготівлі люцерни та конюшини 20-30%.

Варіанти технологічних процесів заготівлі сінажу, які знаходять 
широке використання в господарствах можливо представити ме-
режевим графом (рис. 3). Стан стеблової маси позначено літерами, 
а перехід від одного стану до іншого – числом. Розшифровку позна-
чень наведено на рисунку.

Рисунок 3. Мережевий граф енергозберігаючих технологічних 
процесів заготівлі сінажу

Стан трав’яної маси: А – травостій в полі, Б – травостій в покосах, 
В – травостій у валках, Г – травостій у здвоєних (зтроєних) валках, 

Д – маса у кузові транспортного засобу, Е – сформований ущіль-
нений об’єм маси (рулон,пак), Є – обгорнутий у плівку об’єм маси, 
З – маса, вивантажена поряд із сховищем, Л – маса сформована в 
сховищі, М – маса, загерметизована в сховищі, Н – маса ущільнена і 
герметизована в рукаві, К – герметизовані об’єми маси укладені на 
місці зберігання.

Виконувані операції: 1 – скошування в прокоси, 2 – скошу-
вання у валки, 3 – скошування у покоси з обробкою стеблостою 
(плющення, кондиціювання), 4 – скошування у валки з обробкою 
стеблостою (плющення, кондиціювання, подрібнення, формування 
шатрових валків), 5 – розкидання валків, 6 – згрібання покосів, 7 – 
ворушіння покосів, 7’ – ворушіння з кондиціюванням, 8 – обертання 
валків, 9 – згрібання у валки, ширина якого перевищує ширину 
скошувального апарата, 10 – здвоювання (зтроювання) валків, 11 – 
скошування із здвоюванням (зтроюванням) валків, 12 – вантаження 
транспортних засобів, 12’ – вантаження транспортних засобів з 
подрібненням, 13 – формування ущільнених об’ємів сировини, 
13’ – формування ущільнених об’ємів сировини з різанням, 14 – па-
кування об’ємів сировини в плівку, 15 – формування ущільнених 
об’ємів сировини з послідуючим пакуванням у плівку, 16 – тран-
спортування, розвантаження маси, 17 – завантаження живильника 
пакувальної машини, 18 – подача маси в сховище, розподіл та 
ущільнення маси, 19 – герметизація маси в сховищі.

Аналізуючи представлений граф механізованого технологічного 
процесу, можливо виділити дії з валками (операції 1-11). Основним 
їх завданням є швидке формування валка потужністю 6-10 кг/м (для 
продуктивної роботи технічних засобів в подальшому) вологістю 
50-55% з мінімальними фізичними та біологічними втратами, тобто 
перевести травостій (стан А) до потужних валків підв’яленої до за-
даної вологості маси (стан Г).

Заготовляючи сінаж для скошування козлятнику з метою енер-
гозбереження, мінімізації втрат доцільно використати причіпну або 
самохідну косарку – плющилку. 

Рисунок 4. Розширений валок з маси козлятнику

Для агрегатування з косаркою доцільно використовувати трак-
тори потужністю 100-120 к.с., що підвищує продуктивність вико-
нання робіт. Ці косарки забезпечуючи продуктивність 0,8-1,2 га/
год. (урожайність 400 ц/га) дозволяють скошувати масу на ширині 
захвату 2,8 – 5,0 м. Плющення та укладання маси в розширені валки 
(понад 2 м) дозволяє прискорити висушування скошеної маси, 
формувати спушені валки одночасно із скошуванням (рис.4). За 
необхідності обертання валків їх, виходячи з можливостей вико-
ристовуваних засобів для підбирання маси, доцільно здвоювати.

Виконуючи наступний блок операцій, що завершується доставкою 
до місця зберігання стеблової маси, слід уникати затримки в часі та 
забруднення маси землею. При виконання цих операцій стеблова 
маса вантажиться в транспортні засоби (стан Д) та доставляється до 
сховища (стан З) чи безпосередньо на місце зберігання (стан К). Для 
доведення маси до такого стану виконуються операції підбирання 
та вантаження транспортних засобів (операція 12) з одночасним по-
дрібненням (операція 12›) та формування ущільнених об’ємів (опе-
рація 13,13›) з пакуванням їх у плівку (14,15) та транспортуванням і 
розвантаженням стеблової маси (16) чи завантаженням пакувальної 
машини (17). Саме ці операції визначають характерні особливості 
технологічних процесів і дають їм назву, а саме:

- комбайновий процес; 
- процес з використанням візка-підбирача;
- процес з використанням рулонного прес-підбирача.
Комбайновий процес характеризується використанням кормоз-

бирального комбайна (самохідного, причіпного, начіпного), який 
підбирає, подрібнює підв'ялену рослинну масу на частки 30-50 мм та 



вантажить її у транспортні засоби. Це на сьогодні найбільш розповсю-
джений процес. Потужність, а відповідно і продуктивність комбайна, 
їх кількість обирають виходячи із необхідності заповнити сховище за 
три доби. Лише такі темпи заготівлі гарантують якість сінажу.

Рідше використовуються візки-підбирачі, які в залежності від 
вантажопідйомності агрегатуються з тракторами потужністю від 80 
до 350 к.с. Використання цього технічного засобу дозволяє не лише 
підбирати, різати та вантажити транспортний засіб, а і перевозити 
масу за місцем призначення. Окрім місткості і ходової частини 
вони мають різально-транспортувальний пристрій. Різальний апа-
рат бітерно-ножового типу має пасивні ножі. Захист від попадання 
сторонніх предметів є обов›язковим для цих машин, а нові зразки 
мають також систему заточування ножів. Мінімальна встановлена 
довжина різання складає 34 мм [13]. Наявність у візку бітерно-но-
жового різального апарата дозволяє різати частки на довжину 70-
100 мм, ущільнювати її в 1,8-2 рази в порівнянні з насипною масою 
в транспортному засобі. Зрозуміло, що максимальну ефективність 
візок – підбирач матиме при мінімальній дальності перевезення. 
Розрахунки показують, що ефективність заготівлі сінажу з викорис-
танням візка-підбирача може конкурувати з комбайновим техноло-
гічним процесом при відстанях перевезення до 2,5 км. Слід відзна-
чити, що візок добре взаємодіє з пакувальниками маси в рукава, 
оскільки здатен дозовано вивантажувати масу через задній борт. 

Процес з використанням комбінованого рулонного прес-підби-
рача має свої особливості. Для прискорення моменту герметизації 
випускаються прес-підбирачі об’єднані з обмотувальниками (рис. 5).

Суть процесу полягає не лише в формуванні ущільненого об’єму 
рулону чи тюка маси, а і в наступній швидкій герметизації маси 
трьома-чотирма шарами плівки. Герметизація при обмотуванні 
плівкою відбувається за рахунок попереднього натягування плівки, 
яка завдяки цьому щільно прилягає до маси та попередньо намо-
таних шарів. Використання комбінованих прес-підбирачів значно 
скорочує як витрати людської праці, так і зводить до мінімуму про-
міжок часу між формуванням рулону і його герметизацією.

Технологічний процес доцільно використовувати при незначних 
об’ємах заготівлі або значних відстанях перевезення, оскільки 
корм формується в рулони (400-500 кг) і відразу герметизується. 
Таким чином, можливо заготовляти 5-100 т корму та перевозити з 
поля заготовлений корм протягом декількох діб, оптимізуючи про-
цес транспортування.

Рисунок 5. Обмотування плівкою рулону сінажу комбінованим 
прес-підбирачем

Заготівля сіна з козлятнику виконується за процесами, близьким 
до заготівлі сінажу. Відмінність – висушування маси до вологості 
18-20%. Тривалість сушіння в залежності від погодних умов 4-5 діб. 
Сіно активно вентильоване значно якісніше в порівняні з сіном 
польового сушіння.

Таким чином, від ранішніх форм розвитку козлятнику до пізні-
ших в травостої вміст протеїну зменшується в 1,5 рази, в тому числі 
в листях – в 1,3 рази, стеблах – 1,9 разів, комових одиниць в 1,4, 1,3 
та 1,7 відповідно, вміст клітковини збільшується в 1,5 рази.

Знання особливостей козлятнику та дотримання наведених 
вище вимог гарантує заготівлю високоякісного сінажу з нього.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КОРМОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Оптимальное животноводство, в первую очередь, определяется соответствующим, с физиологической, 
экономической и экологической точки зрения, питанием животных. Для того, чтобы обеспечить животных не-
обходимыми питательными веществами в целях удовлетворения их потребностей в выживании, росте, продол-
жении рода, а также обеспечении производства мяса, молока, яиц, шерсти и использования животных для осу-
ществления сельскохозяйственных работ, для того, чтобы уменьшить риски для здоровья животных и свести к 
минимуму отходы и выбросы в окружающую среду, питательная ценность кормов, используемых в их рационе, 
должна быть точно определена. Большинство кормов для животных, таких как кормовые культуры и пищевые 
отходы, а также биоэнергетические продукты, бывают разного качества и требуют анализа каждой партии. Так 
как потребности в питательных веществах определяются посредством стандартных методов, крайне важно, 
чтобы содержание питательных веществ в кормах было проанализировано с применением аналогичных или 
схожих стандартных методов. Кроме того, использование стандартных методов обеспечивает прозрачность 
обмена данными между лабораториями, институтами и компаниями. 

Что касается контроля качества, то для обеспечения точно-
сти крайне важным представляется использование контроль-
ного образца в каждом опыте. Кроме того, рекомендуется 
проведение повторных анализов, и в этой связи приводятся 
строгие критерии для их оценки. 

С тех пор, как Хэннэнберг и Стохмэн разработали схему 
анализа Weende в 1860 году, основные химические компо-
ненты кормов для животных стали анализироваться с помо-
щью эмпирических методов, т. е. определяются показатели 
влажности, сырого белка, сырой клетчатки, сырого жира и 
сырой золы, в то время, как остаточная фракция безазоти-
стых экстрактивных веществ рассчитывается по разности. 
риведены вместе с химическими компонентами, которые 
они включают. Процесс определения влажности вследствие 
наличия сырой золы в корме приводит к определению доли 
органического вещества, которое в свою очередь содержит 
питательные вещества для животных. Сырая зола состоит 
из нерастворимой золы, которая является бесполезной для 
животных, а также минералов и микроэлементов. Сырой 
белок определяется также, как и азот, и он происходит из ре-
ального белка, в основном аминокислот и пептидов, с одной 
стороны, и небелковых веществ, таких как аммиак, мочеви-
на, нитраты, амины, с другой стороны; первые представляют 
собой основу для образования животных белков; небелковый 
азот (NPN) в присутствии энергии стимулирует рост бактерий 
рубца, источника высоко- качественного белка для живот-
ных. Сырой жир, в основном, содержит жирные кислоты, а 
иногда и пигменты и воск; жирные кислоты являются источ-
ником энергии, представляют собой основу для образования 
животного жира, а также являются источником витаминов. 
Наибольшую долю в большинстве кормов составляют углево-
ды, которые также являются источником энергии и которые 
могут быть чрезвычайно разнообразны по своей природе. 
Различают структурные и неструктурные углеводы. 

Существует несколько методов для определения струк-
турных углеводов. Сырая клетчатка в основном состоит из 
целлюлозы, линейного полимера глюкозы и лигнина, поли- 
мера фенольных кислот. Нейтрально-детергентная клетчатка 
(NDF) представля- ет собой совокупность клеточных стенок: 
гемицеллюлозу, целлюлозу и лигнин. Кислотно-детергентная 
клетчатка (ADF) похожа на сырую клетчатку. Разница между 
NDF и ADF – это количество гемицеллюлозы, которая пред-
ставляет собой развет- вленный полимер различных сахаров. 
Разница между ADF и лигнином – это количество целлюло-
зы. Гемицеллюлоза и целлюлоза частично усваиваются в 
организмах жвачных животных, но почти не усваиваются в 
организмах животных с однокамерным желудком; их усвоя-
емость в основном зависит от степени лигнификации. ADF 
может содержать азот в результате денатурации белка путем 

ферментативного потемнения (реакция Майларда). Пектины 
– это также связующие полисахариды, но они очень хорошо 
усваиваются. 

Среди неструктурных углеводов важными компонентами 
являются крахмал, фруктозан и сахара. Определение вало-
вого содержания энергии в кормах дает представление об их 
теплотворной способности. Корма, заготовленные в хороших 
климатических условиях, могут быть засилосованы для корм-
ления животных в менее благоприятные периоды. Во время 
силосования сахара ферментируются, в основном, в молоч-
ную и уксусную кислоты, в некоторое количество этанола, а 
иногда и в наименее желательную масляную кислоту. Опре-
деление продуктов ферментации помогает оценить качество 
силоса, а также может быть использована для коррекции 
содержания сухого вещества в силосе из-за потери летучих 
веществ во время сушки в печи. 

Кроме белка и энергии, животные нуждаются в мине-
ралах и микроэлементах. Кальций и фосфор – это два 
очень важных минерала как для развития костей животно-
го, так и для производства молока и яиц. К другим важным 
минералам относятся магний, натрий и калий. Поскольку 
большинство растений не содержат достаточного количе-
ства натрия для питания животных и могут не содержать 
должного количества хлоридов, солевые добавки являются 
важной частью сбалансированного рациона для животных. 
Микроэлементы необходимы для ферментативных реак-
ций в организме; их биологическая доступность может 
быть разнообразной. Наиболее важными из них являются 
железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод и селен. Так 
как жвачные животные способны переваривать кормовые 
культуры, а также менее усваиваемые корма, такие как 
солома и отруби, для оценки кормов очень информатив-
ным может оказаться лабораторный метод оценки пере-
вариваемости кормов. Кроме питательных веществ корма 
могут также содержать нежелательные вещества. К таким 
соединениям относятся вещества или продукты, которые 
присутствуют в и/или на продукте, предназначенном для 
корма животных, и которые представляют потенциальную 
опасность для здоровья животных или человека или для 
окружающей среды, а также могут отрицательно сказаться 
на продукции животноводства. К наиболее известным из 
таких веществ относятся диоксины, полихлорированные 
бифенилы (ПХБ), тяжелые металлы и микотоксины. Так как 
они являются типичными загрязнителями, то их невозмож-
но полностью устранить, однако в целях предотвращения 
нежелательных и вредных последствий важно, чтобы их 
содержание в продуктах, предназначенных для кормления 
животных, было уменьшено, причем особое внимание не-
обходимо уделять высокой токсичности, биоаккумуляции и 
разложению таких веществ. Почти во всех странах опреде-
лены максимальные пределы содержания нежелательных 
веществ. Если они превышены, то продукт запрещено 
импортировать и использовать в качестве корма. Таким 
образом, необходимо проводить тщательный анализ таких 
веществ. 

Каждый сектор отрасли животноводства, связанные с ним 
услуги и благополучие одновременно животных и людей 
находятся в непосредственной зависимости от питания жи-
вотных. Наличие точных, достоверных и воспроизводимых 
аналитических данных анализов необходимо для разработки 
правильного состава кормов. Только достоверные аналитиче-
ские данные могут привести к получению значимых научных 
даннях.

ФАО. 2013 год. Обеспечение качества работы лабо-
раторий по анализу кормов для животных. Руководство 
ФАО по вопросам животноводства и здоровья животных, 
№ 14, Рим.



ГЛИБИНА ОБРОБІТКУ
до 20 см

ШИРИНА ЗАХВАТУ
до 13,5 м

ТИСК
161 кг/диск

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

«КУН-Україна», м. Київ, вул. Зрошувальна, 11, т. (050) 397 29 53

«Аграрна індустріальна компанія», м. Київ, т. (050) 318 72 19

«Агроресурс», м. Кіровоград, т. (050) 457 17 38

«Волинська Фондова Компанія», м. Луцьк, т. (050) 337 73 38

«Ерідон-Тех», Київська обл., с. П. Борщагівка, т. (050) 382 11 92

«Мінетех», м. Київ, т. (050) 325 55 97

«Приват Лізинг», Київська обл., с. Проліски, т. (044) 568 53 30

«Техноторг», м. Миколаїв, т. (067) 515 61 71

 

вт: 20.30  |  ср: 6.30 
сб: 00.10  |  нд: 21.10

пн-пт: 6.10, 7.20
сб: 6.55

DISCOLANDER XM KRAUSE 8210

DISCOVER XM/XL




